KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2012 – 31 maja 2013
Grant EURES - POLSKA
umowa finansowa nr VS/2012/0141, nr Księgowy Komisji Europejskiej SI2.622768
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 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy (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 Polsce.
Zapewniono usługi EURES dla polskich pracodawców poprzez:
−
−
−

Organizację seminariów i spotkań informacyjnych z polskimi pracodawcami i organizacjami pracodawców, podczas których rozpowszechniano
informacje nt. usług i form pomocy świadczonych przez sieć EURES na rzecz polskich pracodawców, m.in. w zakresie rekrutacji międzynarodowych.
Realizację europejskiego pośrednictwa pracy dla polskich pracodawców (głównie poprzez udział doradców EURES w europejskich wydarzeniach
organizowanych przez partnerów zagranicznych).
Dostarczenie polskim pracodawcom pakietów informacji o usługach międzynarodowego pośrednictwa pracy. Podczas spotkań z pracodawcami, drogą
pocztową, pocztą elektroniczną oraz w ramach kontaktów telefonicznych przekazywano informacje i pakiety informacyjne zawierające opis działań
świadczonych na rzecz pośrednictwa pracy oraz wspierających mobilność europejską.

Zdefiniowano potrzeby i problemy regionalnych pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników z zagranicy na podstawie anonimowego badania
ankietowego wśród pracodawców polskich.
Przeprowadzono badanie identyfikujące wpływ działań EURES na zatrudnienie pracowników z EOG u polskich pracodawców.
Zorganizowano konferencję dla regionalnych pracodawców „Delegowanie i zatrudnianie pracowników”.
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Przygotowano projekt praktyk zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych w branŜy hotelarsko–gastronomicznej, umoŜliwiający pełnoletnim uczniom odbycie
płatnych 6-tygodniowych praktyk, w sezonie zimowym, u pracodawców austriackich.
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:
BieŜące świadczenie usług EURES:
−

Prowadzono europejskie pośrednictwo pracy dla pracodawców krajowych i zagranicznych, a takŜe udzielano bieŜących porad i informacji na temat
zasad europejskiego pośrednictwa pracy w ramach EURES osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w
krajach UE/EOG.

−

Zorganizowano Europejskie Dni Pracy (w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu), europejskie targi pracy, Targi Pracy i Informacji o Mobilności, dni i
spotkania informacyjne (m.in. Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót”), warsztaty (np. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę”), 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.

−

Przeprowadzono projekty rekrutacyjne (w tym poprzez videokonferencję) i rozmowy kwalifikacyjne na rzecz zagranicznych pracodawców, nawiązano
współpracę z austriacką kadrą EURES z Tyrolu.
Zorganizowano spotkania informacyjne, warsztaty komputerowe (m.in.: „Znajdź pracę przez Internet. „Znajdź pracę z EURES”), które były skierowane
do osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach UE/EOG.
Promowano usługi EURES oraz portal EURES podczas innych wydarzeń organizowanych przez róŜnych udziałowców rynku pracy oraz poprzez
dystrybucję materiałów informacyjnych.
Zorganizowano wirtualne targi pracy. W ramach targów dostępne były wirtualne seminaria oraz rozmowy on-line z doradcami EURES,
zaprezentowano zagraniczne oferty pracy, przygotowano pakiet informacji nt. bezpiecznego wyjazdu i podjęcia 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 pracy i
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wzajemną pomoc w rozwijaniu róŜnego rodzaju przedsięwzięć.
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 24 szkoleń dla 594 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) realizujących zadania EURES, które skutkowały
zwiększeniem wiedzy z zakresu usług EURES, komunikacji, budowania zespołu, skutecznej komunikacji i współpracy pracowników PUP i WUP.
Doradcy EURES i Kierownicy Liniowi brali udział w szkoleniach „Initial training 2012”, „EURES Advanced Trainig 2012-2013”, dorocznej konferencji EURES
organizowanej przez MPiPS oraz w szkoleniu z zakresu komunikacji i informacji EURES.
Wytyczna 6 – WdraŜanie działań przygranicznych
Cel: rozwój usług sieci EURES w obszarach przygranicznych Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Wzrost zainteresowania mieszkańców obszarów
przygranicznych mobilnością transgraniczną.
Cel został osiągnięty poprzez przekazanie kompleksowej informacji pracodawcom na temat moŜliwości pozyskiwania pracowników oraz poszukującym pracy
na temat moŜliwości podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze trans granicznym. Zorganizowano:
− (w ramach współpracy transgranicznej Odra-Oder) - konferencję na temat usług EURES dla pracodawców, spotkania robocze/warsztaty z
przedstawicielami polskich i niemieckich PSZ, polsko - niemieckie Targi Pracy w Policach, Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy w Świnoujściu,
Transgraniczne Dni Informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze oraz śaganiu, punkt konsultacyjny w śaganiu oraz Szprotawie,
kontynuowano prowadzenie polsko – niemieckiego punktu informacyjnego w WUP w Szczecinie, udzielano informację o moŜliwościach odbywania
staŜy i praktyk w ramach sieci EURES i podejmowania prac sezonowych w regionach przygranicznych,
− (w ramach współpracy transgranicznej BialyLas) - III Transgraniczne Targi pracy w Suwałkach,
− (w ramach współpracy transgranicznej Karpaty) – Słowacki Dzień Informacyjny.

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
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WYTYCZNA NR 1 – Poprawa dostępu do usług EURES
1. Szkolenia na temat
EURES dla pracowników nie
będących kadrą EURES.
1.1 Organizacja szkoleń nt.
EURES dla pracowników
WUP i PUP nie będących
kadrą EURES
Organizacja szkoleń na temat
usług EURES w formie m.in.
warsztatów, wykładów,
ćwiczeń, dyskusji, seminariów,
prezentacji multimedialnych i
in. Skierowanych do kadry
zarządzającej PSZ.

Zrealizowano większą ilość
szkoleń niŜ planowano. Część
szkoleń została sfinansowana
ze środków finansowych WUP.
Przeszkolono mniejszą ilość
osób w stosunku do
zaplanowanej ze względu na
trudności z dopasowaniem
terminu dla wszystkich
uczestników terminu.

Opis działania:
Zrealizowano szkolenia w formie warsztatów, wykładów, ćwiczeń, dyskusji, seminariów,
prezentacji multimedialnych i in. dla pracowników nie wykonujących zadań EURES.
Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. pośrednictwa pracy dla pracodawców krajowych i
zagranicznych za pośrednictwem sieci EURES, zasad działalności agencji zatrudnienia
w Polsce i Niemczech, reformy EURES, obsługi stron internetowych EURES, usług i
funkcjonowania sieci EURES, mobilności zarobkowej, europejskiego rynku pracy,
dostępu i obsługi ofert pracy EURES, dokumentów aplikacyjnych do pracy za granicą,
form i kanałów promocji EURES, zasad ubezpieczeń społecznych osób podejmujących
pracę w Polsce oraz zasad ubezpieczenia społecznego w przypadku podejmowania
zatrudnienia w innych krajach, praktycznej realizacji standardów usług rynku pracy.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba szkoleń pracowników WUP: 19; Liczba szkoleń pracowników PUP: 21; Liczba
przeszkolonych pracowników WUP: 378; Liczba przeszkolonych pracowników PUP: 267;
Liczba seminariów dla kierownictwa PUP: 3; Liczba kadry kierowniczej z PUP
uczestniczącej w seminariach: 71; Liczba spotkań z pracownikami spoza PSZ: 2; Liczba
przeszkolonych pracowników spoza PSZ: 32.
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, a takŜe
zapoznali się z usługami i działaniami sieci EURES we współpracy z prywatnymi
agencjami pracy w Polsce i Niemczech.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
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pracownicy WUP i PUP 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: Niemcy, Polska
2. Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Powiatowe Urzędy Pracy, agencje
zatrudnienia: Graffton, Otto, Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), Zarząd Dróg
Powiatowych, Agencja Zatrudnienia Bautzen, Centra Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat
pracy w Białymstoku, Akademickie Biura Karier, Ochotnicze Hufce Pracy.
Typ wydarzenia: warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania informacyjne.
Miejsce i data wydarzenia: Wrocław - 12-13.09.2012, Łysomice - 12-13.03.2013, Łódź
– 27.03.2013, Lublin – 24.05.2013, Zielona Góra - 09.11.2012, Zielona Góra 22.05.2013, Kraków - 9.11.2013, Kraków - 22.11.2013, Kraków - 18.03.2013, Kraków 26.03.2013, Kraków - 16-17.05.2013, Warszawa – 15.11.2012, Płock – 26.06.2012,
Ostrołęka – 13.12.2012, Ciechanów – 10.10.2012, Ciechanów - 13.12.2012, Radom –
14.11.2012, Siedlce – 21.09.2012, Opole – 1.03.2013, Rzeszów - 03.08.2012, Przemyśl
- 25.09.2012, Rzeszów - 14.12.2012, Białystok – 17.12.2012, Białystok – 26.03.2013,
Słupsk - 23.04.2013, Katowice – 15.01.2013, Katowice – 20.03.2013, Katowice –
22.03.2013, Końskie – 17.05.2013, Ostrowiec Św. - 21.05.2013, Sandomierz –
22.05.2013, Poznań – 28.02.2013, Nowy Tomyśl – 04.03.2013, Międzychód –
04.03.2013, Gniezno – 05.03.2013, Września – 11.03.2013, Środa Wlkp. – 13.03.2013,
Turek – 20.03.2013, Koło – 20.03.2013, Grodzisk Wlkp. – 25.03.2013, Ostrów Wlkp. –
26.03.2013, Śrem – 26.03.2013, Szamotuły – 28.03.2013, Oborniki – 04.04.2013,
Poznań – 22.05.2013.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 748 osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska; pracownicy
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3. Efekt wydarzenia:

2. Przygotowanie oraz
realizacja krajowej kampanii
informacyjnej dla klientów
na temat moŜliwości
oferowanych przez
europejskie rynki pracy.

2.1. Kampanie informacyjne
nt. EURES na rzecz klientów
PSZ
Organizacja kampanii
reklamowych w formie m.in.
reklamy regionalnej i
internetowej, publikacji
artykułów, ogłoszeń w prasie
lokalnej i regionalnej, na
tablicach świetlnych, reklamy
w środkach komunikacji
publicznej, emisji spotów
radiowych, organizacji spotkań
informacyjnych, udziału w
targach pracy i wydarzeniach
organizowanych przez
instytucje rynku pracy i in.
form reklamy i promocji

Zrealizowano zaplanowaną ilość
kampanii informacyjnych; część
działań pokryto ze środków
własnych.

Zwiększenie jakości świadczonych usług z zakresu europejskiego pośrednictwa pracy
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.
Opis działania:
Zorganizowano kampanie reklamowe w formie reklamy regionalnej i internetowej,
publikacji artykułów, ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej, na tablicach świetlnych,
reklamy w środkach komunikacji publicznej, emisji spotów radiowych, organizacji
spotkań informacyjnych, udziału w targach pracy i wydarzeniach organizowanych przez
instytucje rynku pracy i in. form reklamy i promocji wiedzy o usługach EURES.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba specjalnych kampanii informacyjnych dla zdefiniowanych grup klientów: ok.13.
Rodzaj zdefiniowanych klientów: bezrobotni, osoby poszukujące pracy za granicą,
młodzieŜ, studenci, absolwenci, pracodawcy.
Dzięki realizacji działania sieć EURES stała się bardziej rozpoznawalna, a korzystanie z
narzędzi EURES łatwiejsze i bardziej powszechne. Klienci uzyskali aktualne informacje
nt. 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. Nastąpił wzrost wiedzy nt. szans i zagroŜeń związanych z
podejmowaniem pracy za granicą oraz sposobów uniknięcia konsekwencji jakie mogą
dotknąć osoby nieprzygotowane do wyjazdu. Dotarcie z informacją nt. pracy w Polsce
oraz zabezpieczeń społecznych do Polaków przebywających na terenie Irlandii i Wielkiej
Brytanii.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby zainteresowane podjęciem pracy w krajach UE/EOG, bezrobotni, poszukujący
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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: Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej, Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy w Toruniu, Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Punkt Pośrednictwa Pracy i MłodzieŜowe
Centrum Kariery w Chełmnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
uczelnie wyŜsze, szkoły zawodowe, Akademickie Biura Karier, Gminne Centra
Informacji
Typ wydarzenia: kampanie informacyjne w formie warsztatów, spotkań informacyjnych,
publikacji ogłoszeń i artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, produkcji banerów, ulotek i
broszur informacyjnych, konkursów, emisji filmów w środkach komunikacji publicznej,
emisji reklamy w Internecie i prasie lokalnej oraz uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez instytucje rynku pracy.
Miejsce i data wydarzenia: Toruń - 12.11.2012-15.05.2013, Łódź – 25.10.2012, Łódź –
9.04.2013, Lublin – 24.04.2013, Warszawa – 22.11-2.12.2012, Rzeszów – 1129.05.2012, Białystok – 6.11-7.12.2012, Gdańsk – 4.03-12.05.2013; 22.03-29.03.2013,
Bielsko-Biała – 28.02-15.03.2013, Lidzbark Warmiński – 9.04.2013, Poznań –
15.10.2012-22.03.2013, Szczecin – 4-24.04.2013.
Kadra EURES uczestniczyła w 6 wydarzeniach, przekazano informację nt. sieci EURES
ok. 300 osobom.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 1,4 tys. osób.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska; studenci,
pracownicy Akademickich Biur Karier, MłodzieŜowych Biur Pracy, uczniowie szkół
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zawodowych.
3. Efekt wydarzenia:
Zwiększenie świadomości poszukujących pracy, studentów, uczniów nt. funkcjonowania
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.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Główny temat publikacji: ulotka informacyjna EURES, broszura informacyjna nt.
usług EURES świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
2. Ilość egzemplarzy: 7 tys. szt.
3. Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy, osoby bezrobotne i poszukujące
pracy poza granicami kraju.

2.2. Zapewnienie jednolitych
dla całego kraju materiałów
informacyjnych
Produkcja 2 rodzajów
jednolitych dla całego kraju
materiałów informacyjnych
EURES.

Zrealizowano 2 rodzaje
materiałów informacyjnych.
Nakład został zmniejszony ze
względu na ich dostępność w
wersji elektronicznej na krajowej
stronie internetowej EURES.

4. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1
Opis działania:
Wsparciem regionalnych działań informacyjnych było wyprodukowanie 2 rodzajów
materiałów informacyjnych: strony internetowych EURES oraz dane adresowe doradców
EURES w formie wizytówki. Została uaktualniona i opublikowana w wersji elektronicznej
na krajowej stronie internetowej informacja nt. warunków Ŝycia i pracy w Polsce w
czterech wersjach językowych.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych MPiPS.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba krajowych materiałów informacyjnych: rodzaj - 2, nakład – 30,4 tys. szt.
Efektem działania jest zwiększenie świadomości poszukujących pracy, studentów,
uczniów nt. funkcjonowania sieć EURES, zwiększenie wiedzy na temat stron
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internetowych EURES, warunków Ŝycia i pracy w Polsce.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Główny temat publikacji: informacja nt. stron internetowych EURES, informacje nt.
danych teleadresowych doradców EURES z WUP, warunków Ŝycia i pracy w Polsce.
2. Ilość egzemplarzy: 30,4 tys. szt.
3. Główna grupa docelowa materiałów: poszukujący pracy za granicą
4. Ile wersji językowych wyprodukowano: 4
2.3. Prowadzenie i rozwój
krajowej strony internetowej
EURES
Zapewnienie zwiększenia
dostępu do informacji na
temat EURES poprzez rozwój
krajowej strony EURES.

Odwiedzalność krajowej strony
internetowej zwiększyła się ze
względu na jej rozbudowane
zasoby informacyjne,
szczególnie w zakresie
publikacji ofert pracy.

Opis działania:
Krajowa strona internetowa została dostosowana do potrzeb bezrobotnych,
poszukujących pracy i pracodawców. Rozbudowane zostały bloki informacyjne w 4
wersjach językowych, wiele artykułów zostało opracowanych graficznie. Udoskonalono
oprogramowanie do obsługi ofert pracy opracowywanych przez doradców EURES.
Wykonano wiele modyfikacji w oprogramowaniu funkcjonującym na stronie internetowej
do obsługi baz: monitoringu, kalendarza wydarzeń, uŜytkowników sieci wewnętrznej,
teleadresowej kadry EURES. WdroŜono równieŜ moŜliwość oglądania filmów video.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba wejść na krajową stronę EURES: 958,8 tys.

2.4. Zapewnienie informacji
nt. EURES na stronach
internetowych WUP i PUP
Publikowanie informacji nt.
działań EURES na stronach
internetowych regionalnych i

Efektem działania jest zwiększenie dostępu do informacji nt. usług EURES, ofert pracy a
takŜe funkcjonowania sieci EURES.
Opis działania:
Informacje nt. działań EURES i funkcjonowania sieci EURES są prezentowanie na
stronach internetowych urzędów pracy.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale finansowane ze środków
finansowych WUP i PUP.
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Osiągnięte wyniki / efekty:

lokalnych urzędów pracy pod
kątem potrzeb uŜytkowników.

Liczba WUP, posiadających informacje nt. EURES na swoich stronach internetowych -16
regionalnych i ok. 340 lokalnych urzędów pracy.
Efektem działania jest zwiększenie dostępu do lokalnych i regionalnych informacji nt.
funkcjonowania sieci EURES.

3. Włączenie informacji na
temat EURES dla
kluczowych publikacji
wydawanych przez
publiczne słuŜby
zatrudnienia.
3.1. Ujmowanie informacji
na temat działań i usług
EURES w publikacjach
wydawanych przez WUP
Publikacja materiałów
informacyjnych na temat usług
EURES w biuletynach
wewnętrznych urzędów pracy,
prasie regionalnej oraz w
Internecie

Zrealizowano większą ilość
publikacji (część kosztów
pokryto ze środków własnych).

Opis działania:
Informacje nt. usług EURES świadczonych przez urzędy pracy zostały umieszczone w
wydawanych przez WUP biuletynach wewnętrznych, prasie regionalnej oraz w
Internecie.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba publikacji wewnętrznych WUP, w których znalazły się informacje o EURES: 9
(nakład 3,3 tys. egz.); Liczba publikacji zewnętrznych WUP, w których znalazły się
informacje o EURES: 8 (1 artykuł - prasa regionalna, nakład ok. 50 tys. egz., 7 artykułów
w Internecie – ok. 1,4 tys. osób zapoznało się z treścią publikacji).
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 za granicą, pracodawcy,
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.
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Typ wydarzenia: biuletyny informacyjne, artykuły w prasie regionalne i na stronach
internetowych
Miejsce i data wydarzenia: lubuskie – październik 2012, mazowieckie – maj-czerwiec
2012, listopad-grudzień 2012, styczeń-luty 2013, marzec-kwiecień 2013; podlaskie – nr
2/13, wielkopolskie – listopad 2012, grudzień 2012, maj 2013, zachodniopomorskie –
styczeń 2013.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: Wojewódzkie biuletyny informacyjne: lubuskie, mazowieckie, podlaskie,
wielkopolskie, prasa regionalna.
2.Główny temat publikacji: usługi EURES, podsumowanie regionalnych działań
EURES na poziomie regionalnym.
3.Ilość egzemplarzy: wewnętrzne – 3,3 tys. szt., zewnętrzne – 50 tys. szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: bezrobotni, poszukujący pracy za granicą,
pracodawcy.

3.2. Publikacja informacji na
temat EURES na stronie
MPiPSZ oraz portalu
polskich PSZ
Zagadnienia EURES zostały
włączone do pakietu
informacyjnego
publikowanego na stronie
MPiPS oraz na portalu
Polskich SłuŜb Zatrudnienia.
4. Ujęcie działań EURES

Zrealizowano zaplanowane
działania.

5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1
Opis działania:
Zagadnienia EURES zostały włączone do pakietu informacyjnego publikowanego na
stronie MPiPS oraz na portalu Polskich SłuŜb Zatrudnienia.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale finansowane ze środków
finansowych MPiPS.

Opis działania:
Zapewniono, aby regulacje z zakresu mobilności i funkcjonowania sieci EURES
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oraz kwestii mobilności w
strategiach narodowych,
poprzez włączenie tematyki
EURES oraz mobilności do
krajowych planów PSZ
4.1. Zapewnienie utrzymania
regulacji z zakresu
mobilności oraz EURES w
polskich przepisach
prawnych.
4.2. Ujmowanie zadań
EURES w dokumentach
strategicznych dotyczących
polityki zatrudnienia w
Polsce.

4.3. Współpraca z
przedstawicielami urzędów
marszałkowskich, powiatów
oraz administracji
samorządowej w
województwie w ramach
odpowiednich działań
EURES

funkcjonowały w polskich przepisach prawnych. Stosowne przepisy włączone zostały do
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do rozporządzeń
wykonawczych. Podejście to pozwala na właściwe realizowanie zadań EURES przy
zdecentralizowanej strukturze publicznych słuŜb zatrudnienia w Polsce.
W ramach ww. działań przygotowano projekt krajowych przepisów prawnych związanych
z koniecznością wdroŜenia reformy EURES w kraju w projektowanej nowelizacji ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale ze środków finansowych
MPiPS.
Opis działania:
Zapewniono, aby zadania EURES ujęte zostały w dokumentach strategicznych
dotyczących polityki zatrudnienia w Polsce jak: Krajowy Plan Działań na rzecz
Zatrudnienia i Krajowy Program Reform.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale ze środków finansowych
MPiPS.
Opis działania:
Realizowana była bieŜąca współpraca z przedstawicielami urzędów marszałkowskich,
powiatów oraz administracji samorządowej w województwie w zakresie zadań EURES.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale ze środków finansowych
MPiPS.
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5. Uświadamianie
poszukujących pracy oraz
pracodawców co do
moŜliwości oferowanych
przez mobilność
Realizacja działania ujęta w
innych działaniach w ramach
niniejszego grantu.
6. Rozwój usług
wspierających zarządzanie
współpracą z klientem oraz
zapewnienie infrastruktury
technicznej w tym zakresie.
Zapewnienie kadrze EURES
odpowiednich warunków pracy
pozwalających na bezpośredni
kontakt z klientem, takich, jak,
m.in. powierzchnia biurowa i
infrastruktura techniczna, w
celu zapewnienia wysokiej
jakości usług dla
indywidualnych klientów.

Opis działania:
Realizacja działania ujęta w innych działaniach w ramach niniejszego sprawozdania.

Opis działania:
Zapewniono kadrze EURES odpowiednie warunki pracy pozwalające na bezpośredni
kontakt z klientem, takie, jak, m.in. powierzchnia biurowa i infrastruktura techniczna, w
celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla indywidualnych klientów.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale finansowane ze środków
finansowych WUP i PUP.

WYTYCZNA NR 2 – Zapewnienie usług dla pracodawców
1. Rozwój strategii
umoŜliwiającej wszystkim
pracodawcom, w tym
szczególnie małym i
średnim przedsiębiorcom,
dostęp do informacji o
EURES (…)

Nieznaczna część działań nie
została zrealizowana lub
zrealizowana tylko częściowo z
powodu niewystarczającego
zainteresowania pracodawców
udziałem w spotkaniu bądź
trudnościami w ustaleniu i

Opis działania:
Kadra EURES organizowała seminaria i spotkania informacyjne z polskimi
pracodawcami i organizacjami pracodawców, podczas których rozpowszechniano
informacje nt. usług i form pomocy świadczonych przez sieć EURES na rzecz polskich
pracodawców, m.in. w zakresie rekrutacji międzynarodowych. W czasie spotkań
przekazywano takŜe informacje z zakresu zatrudniania cudzoziemców, przepisów
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ),
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1.1. Regionalne strategie /
działania informacyjne dla
polskich pracodawców
Organizacja seminariów,
konferencji i spotkań/dni
informacyjnych, itp. dla
pracodawców,
przeprowadzenie prezentacji
multimedialnych.
Opracowanie i zamieszczenie
artykułów sponsorowanych w
prasie (takŜe w prasie
specjalistycznej), radiu i TV,
ogłoszeń prasowych,
bannerów reklamowych w
internecie, opracowanie i
wydruk materiałów
informacyjnych.

dotrzymaniu terminów spotkań.
Proponowano wtedy
indywidualne konsultacje na
temat usług EURES w formie
telefonicznej lub mailowej.

kwestie podatkowe oraz związane z prawem pracy.
Kadra EURES uczestniczyła teŜ w wydarzeniach o charakterze lokalnym i regionalnym
jak dni informacyjne, giełdy kooperacyjne czy warsztaty prowadząc m.in. stoiska
informacyjne, dystrybuując materiały i informacje nt. EURES.
Informacje na temat usług EURES przekazywane były równieŜ przy organizowaniu
targów pracy. Prezentowano zagadnienia mobilności transgranicznej, a takŜe dobre
praktyki stosowane w innych krajach w kontekście współpracy EURES/PSZ z
pracodawcami. Przedstawiano równieŜ aktualną sytuację na rynku pracy w róŜnych
krajach. Wiele informacji dla pracodawców przekazanych zostało równieŜ w formie
telefonicznej, pocztą elektroniczną i/bądź tradycyjną.
Informowano organizacje zrzeszające pracodawców o organizowanych na terenie UE
targach pracy.
Organizowano konferencje dla polskich pracodawców, związków pracodawców,
przedstawicieli instytucji rynku pracy i władz samorządowych oraz innych organizacji,
gdzie przedstawiono działania i usługi sieci EURES na rzecz pracodawców jak i
poszukujących pracy.
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, materiały promocyjne (gadŜety,
długopisy, teczki, notesy, itp.) oraz materiały samodzielnie przygotowane na potrzeby
danego działania (np. 4-stronicową broszurę informacyjną w ilości 5 tys. szt.)
Wyprodukowano informator dla pracodawców zawierający m.in. informacje nt.
współpracy z publicznymi słuŜbami zatrudnienia, szerokiego zakresu usług sieci EURES
oraz wybrane zagadnienia prawne.
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.
Przeprowadzono kampanie promocyjne sieci EURES (artykuły i ogłoszenia prasowe w
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lokalnej prasie) prezentujące zakres usług EURES oraz kampanie informacyjne w prasie
o przedsięwzięciu planowanym na rzecz wsparcia pracodawców.
Przeprowadzono tygodniową kampanię informacyjną na temat usług EURES dla
pracodawców za pośrednictwem radia RDN Nowy Sącz. Ponadto działania promocyjne
dla pracodawców realizowano poprzez spot radiowy, mailing, informacje na stronach
internetowych.
Zamieszczono banner reklamowy na portalu internetowym www.monsterpolska.pl.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Poszerzenie wiedzy pracodawców nt. usług sieci EURES skierowanych do
pracodawców oraz oferowanych przez EURES moŜliwości, narzędzi i kanałów a takŜe
zasobów do wykorzystania przy zatrudnianiu cudzoziemców.
Przekazanie informacji na temat zakresu działania róŜnych instytucji rynku pracy a
zwłaszcza urzędów pracy.
Dzięki wykorzystaniu mediów (m.in. prasa, radio) znaczące poszerzenie grupy
odbiorców informacji nt. EURES.
Rozdysponowanie kompletów materiałów informacyjnych dot. usług sieci EURES wśród
pracodawców i przedstawicieli organizacji pracodawców.
Rozpowszechnianie informacji (w tym równieŜ adresów stron internetowych) w formie
papierowej umoŜliwia przechowanie i wykorzystywanie ich w dłuŜszym czasie.
zapewnienie pracodawcom moŜliwości bezpośredniej wzajemnej wymiany doświadczeń
w czasie organizowanych wydarzeń.
Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dla pracodawców: 10,
liczba zorganizowanych seminariów: 3,
liczba konferencji: 2,
liczba artykułów sponsorowanych dotyczących moŜliwości rekrutacji pracowników: 8,
liczba ogłoszeń prasowych: 13,
liczba wydarzeń w których uczestniczyła kadra EURES: 11,
liczba nawiązanych kontaktów podczas organizacji spotkań: ok. 250,
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liczba kampanii promocyjnych w mediach: 3,
liczba portali internetowych, na których zamieszczono banery reklamowe: 1,
liczba udzielonych porad 840; w tym: pracodawcom - 368; instytucjom rynku pracy:
472,
liczba dostarczonych pakietów informacji dla pracodawców: 750 oraz broszura o
nakładzie 5 tys. szt.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: polscy
pracodawcy, organizacje pracodawców, przedstawiciele firm z róŜnych branŜ,
pracownicy i przedstawiciele róŜnych instytucji rynku pracy, przedstawiciele władz
samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych
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: organizacje pracodawców polskich,
Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze, Sudecka Izba Przemysłowo –
Handlowa, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska
Izba Rzemieślnicza, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie na
Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Agencja Pracy Work Service S.A., Stowarzyszenia
Agencji Pracy i Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izba PrzemysłowoHandlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ZUS, OHP, OKAP-Ogólnopolski
Konwent Agencji Pracy, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, NFZ, PIP, Urzędy Pracy,
przedstawiciele władz samorządowych, La Puerta, AXA POLSKA, GENRALI, TOOLIP
HR, ING, Mówisz i Masz, BARTBO, Work Service, Progres HR, MUP Olsztyn, UPPO
Olsztyn, WKU Olsztyn, WSzW Olsztyn, Medella, OHP Olsztyn, OSZ Klebark Wielki,
ERANDVA Olsztyn, Polskie Budownictwo Czynszowe S.A., Solid Security, Fresh Portal,
WSIiE TWP, TEB EDUKACJA, UWM w Olsztynie, BGś S.A., PBC S.A., OKSM S.A.,
MOPS Olsztyn, ZSEM Olsztyn, ZSO nr 3 w Olsztynie, WSSD Olsztyn, SP nr 7 Olsztyn,
KRUS, Schwarte-Milfor, OSW w Olsztynie, ZTM, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i
Usług, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Cogito Edukacja S.C., Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, Fundacja Laurentius, Komenda Wojewódzka Policji w
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Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział StraŜy Granicznej, Promedica 24,
TRANSCOM WORLDWIDE, Centrum Kształcenia „Optimum”, TES Edukacja, OCTIM,
Centus Via, Euro Cliner, PKS w Olsztynie, Mazurski Bank Spółdzielczy,LOX MS, CC
Consulting Coaching, PHU Atom, GLOB,
Typ wydarzenia: seminarium, spotkanie informacyjne, konferencja, artykuł prasowy,
ogłoszenie w prasie, audycja radiowa
Miejsce i data wydarzenia: Wrocław 05.02.2013; Wrocław 21–22.03.2013; Lubań
22.03.2013; Bydgoszcz 12.12.2012, 22.05.2013; Tarnów 08.09.2013; Opole 10.05.2013;
Tarnobrzeg 17.04.2013; Łańcut 18.04.2013; LeŜajsk 25.04.2013; Suwałki 22.04.2013;
Chojnice 14.03.2013; Puck 15.03.2013; Gdańsk 17.04.2013; Łubiana k/Kościerzyny
06.04.2013;Olsztyn 12-13.04.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 940
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Kraje: Polska, Niemcy, Federacja Rosyjska
Organizacje: organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, rady związkowe, KujawskoPomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izba Przemysłowo-Handlowa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, firmy
marketingowe, róŜne instytucje/podmioty działające na rzecz zasobów ludzkich, urzędy
pracy, prywatne agencje zatrudnienia, biura karier, przedstawiciel MPiPS, władze
samorządowe. samorządy powiatowe, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Pomorskiego, La Puerta, AXA POLSKA, GENRALI, TOOLIP HR, ING, Mówisz i Masz,
BARTBO, Work Service, Progres HR, MUP Olsztyn, UPPO Olsztyn, WKU Olsztyn,
WSzW Olsztyn, Medella, OHP Olsztyn, OSZ Klebark Wielki, ERANDVA Olsztyn, Polskie
Budownictwo Czynszowe S.A., Solid Security, Fresh Portal, WSIiE TWP, TEB
EDUKACJA, UWM w Olsztynie, BGś S.A., PBC S.A., OKSM S.A., MOPS Olsztyn,
ZSEM Olsztyn, ZSO nr 3 w Olsztynie, WSSD Olsztyn, SP nr 7 Olsztyn, KRUS,
Schwarte-Milfor, OSW w Olsztynie, ZTM, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług,
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Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Cogito Edukacja S.C., Starostwo Powiatowe
w Olsztynie, Fundacja Laurentius, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurski Oddział StraŜy Granicznej, Promedica 24, TRANSCOM
WORLDWIDE, Centrum Kształcenia „Optimum”, TES Edukacja, OCTIM, Centus Via,
Euro Cliner, PKS w Olsztynie, Mazurski Bank Spółdzielczy,LOX MS, CC Consulting
Coaching, PHU Atom, GLOB,
3.Efekt wydarzenia
Przekazano uczestnikom wydarzeń pełne informacje na temat usług świadczonych
przez EURES na rzecz pracodawców, w tym m.in. procedury międzynarodowego
pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy dostępnych dla pracodawców i
wspierających ich działalność, przepisów podatkowych, kwestii związanych z ochroną
zdrowia, prawem pracy i zabezpieczeniem społecznym.
Przedstawiono informacje nt. realizowanych projektów i reformy EURES. Uczestnicy
uzyskali wiedzę z zakresu aktualnej sytuacji na rynku pracy, projektów finansowanych
z EFS skierowanych do osób bezrobotnych m.in. z obszarów wiejskich.
Przeprowadzone w czasie jednego z przedsięwzięć badanie ankietowe wykazało, Ŝe
spotkanie spełniło oczekiwania uczestników, widzą oni teŜ potrzebę organizowania
tego typu przedsięwzięć w przyszłości.
W czasie wydarzeń przekazano liczne materiały reklamujące usługę EURES.
Długofalowym efektem będzie skorzystanie przez pracodawców z uzyskanej wiedzy i
skorzystanie z usług PSZ i EURES.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.1. Tytuł: „Eures dla pracodawców”
1.2. Główny temat publikacji: usługi Eures dla pracodawców regionalnych
1.3. Ilość egzemplarzy: 500
1.4. Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy z regionu lubelskiego
1.5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna (polska)
2.1. Tytuł: Artykuł sponsorowany - Poszukujesz pracownika z UE? Zgłoś się do
Europejskich SłuŜb Zatrudnienia.
2.2. Główny temat publikacji: usługi EURES dla pracodawców
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2.3. Ilość egzemplarzy: nakład wydania: 6,5 tys.
2.4. Główna grupa docelowa materiałów: regionalni pracodawcy
2.5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna (polska)
3.1. Tytuł: Usługi EURES świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
3.2. Główny temat publikacji: Usługi EURES świadczone przez WUP w Poznaniu.
3.3. Ilość egzemplarzy: 5 tys.
3.4. Główna grupa docelowa materiałów: Pracodawcy polscy
3.5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna - polska wersja językowa
1.2. Europejskie
pośrednictwo pracy dla
polskich pracodawców
Realizacja projektów
międzynarodowych (Austria)
na rzecz wymiany
pracowników (organizacja
spotkań pracodawców i kadry
EURES obu państw, realizacji
wymiany pracowniczej).
Udział polskich doradców
EURES w zagranicznych
wydarzeniach rekrutacyjnych
na terenie EOG; organizacja
spotkań rekrutacyjnych w
kraju i zagranicą.

Większość zadań zostało
zrealizowanych.
Niezrealizowane zadania
wiązały się z brakiem
moŜliwości udziału kadry
EURES we wszystkich
wydarzeniach zagranicznych,
równieŜ ze względu na doraźne
braki kadrowe. W pojedynczych
przypadkach obserwowano brak
zainteresowania pracodawców.

Opis działania:
Europejskie pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców realizowane było głównie
poprzez udział polskich doradców EURES w europejskich wydarzeniach typu targi pracy,
Europejskie Dni Pracy i seminaria organizowane przez partnerów zagranicznych.
Doradcy EURES z WUP wzięli udział w 18 wydarzeniach na terenie EOG.
Udział w targach był poprzedzony zebraniem ofert pracy od polskich pracodawców
zainteresowanych 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. Udzielano teŜ informacji nt ofert pracy umieszczonych w centralnej bazie ofert
pracy dostępnej na portalu publicznych słuŜb zatrudnienia. Przekazywano teŜ
zainteresowanym osobom informacje nt. moŜliwości podjęcia zatrudnienia w Polsce i
warunków Ŝycia i pracy w Polsce, a takŜe o sposobach poszukiwania pracy, zakładaniu
działalności gospodarczej, systemie ubezpieczeń społecznych i podatkach.
Dystrybuowano informacje w postaci papierowej - ulotki, broszury oraz elektronicznej.
Informacje te często przygotowane były w obcym języku – angielskim, francuskim.
W targach uczestniczyli przedstawiciele kilku do kilkunastu krajów, zarówno doradcy
EURES jak i przedstawiciele agencji zatrudnienia oraz innych instytucji posiadających
własne stoiska, zaś liczba odwiedzających poszczególne wydarzenia sięgała do ok. 11,5
tys. osób.
Na bieŜąco świadczono usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy przekazując
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otrzymane za pośrednictwem PUP oferty pracy do rozpowszechnienia przez doradców
EURES z tych krajów, których oferty te dotyczyły.
Realizowano teŜ spotkania informacyjne z pracodawcami poświęcone prezentacji usług
EURES świadczonych na rzecz pracodawców oraz przekazaniu informacji dotyczących
zatrudniania cudzoziemców.
Osiągnięte wyniki / efekty:
W ramach targów pracy:
Międzynarodowe targi pracy Seasonal Job Fair – Kowno i Kłajpeda, Litwa prezentowano oferty pracy od pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz
z innych regionów Polski, udzielano informacji nt. moŜliwości zatrudnienia w Polsce,
przeprowadzono prezentację multimedialną nt. warunków Ŝycia i pracy w Polsce.
Dokonano promocji polskich pracodawców i polskiego rynku pracy.
Targi Io Lavoro – Turyn, Włochy - motywem przewodnim targów była praca w turystyce
i hotelarstwie. W przedsięwzięciu uczestniczyli doradcy EURES z 12 krajów UE/EOG,
swoje stoiska miało teŜ 59 pracodawców i 12 organizacji. Targi odwiedziło ok. 8
tys.osób. Stoisko polskiej kadry EURES odwiedziło 76 osób, z czego 57 stanowili
obcokrajowcy. Udostępniono oferty pracy pochodzące z regionu reprezentowanego
przez doradcę (ok. 300 ofert). Pozyskano oferty pracy we Włoszech oraz nawiązano
kontakty z firmą szwajcarską poszukującą osób do pracy. Przeprowadzono 12
prezentacji na temat warunków Ŝycia i pracy w Polsce.
eme

Targi Pracy „11
Rendez-vous Etudiants-Professionnels” i seminarium „Mobility
des jeunes diplomes” – Perpignan, Francja - skierowane były głównie do ludzi
młodych, studentów i absolwentów Uniwersytetu w Perpignan, zainteresowanych pracą,
staŜem lub praktyką we Francji jak i poza granicami kraju. Stoiska ok. 110 wystawców
pogrupowano tematycznie. W części dotyczącej zatrudnienia za granicą znajdowały się
stoiska 13 doradców Eures z 9 krajów. Polskie stoisko odwiedziło 47 osób, głównie
studenci. Poza ofertami znajdującymi się w bazie EURES, zaprezentowano oferty pracy
dwu przedsiębiorstw skierowane do Francuzów obejmujące łącznie 23 stanowiska oraz
20 ofert pracy od polskich pracodawców. Oferty przeznaczone były łącznie dla 138 osób.
Seminarium „Mobilność absolwentów” poświęcone było porównaniu systemów
szkolnictwa wyŜszego w poszczególnych krajach UE/EOG i moŜliwości pracy
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oferowanych absolwentom. Zaproszeni doradcy EURES z 9 krajów przedstawili
prezentacje nt rynku pracy oraz organizacji systemu szkolnictwa wyŜszego w swoich
krajach.
Targi UK EUROPEAN JOB DAY – Belfast, Wielka Brytania - motywem przewodnim
była praca dla osób bezrobotnych oraz dla młodzieŜy/absolwentów. W przedsięwzięciu
uczestniczyli doradcy EURES z 6 krajów UE/EOG, Polskę reprezentowało dwóch
doradców Eures. Swoje stoiska miało 41 pracodawców i 12 organizacji. Targi odwiedziło
ok. 2 tys. osób. Stoisko polskiej kadry EURES odwiedziło 66 osób, w znacznej części
obcokrajowcy, głównie Brytyjczycy. Polscy doradcy udostępnili 30 ofert pracy.
Nawiązano współpracę z jednym pracodawcą. Podczas targów przekazywano
zainteresowanym ulotki dotyczące pracy i warunków Ŝycia w Polsce w języku polskim i
angielskim.
Targi Job EXPO 2012 – Ryga, Łotwa - skierowane były do osób bezrobotnych,
poszukujących pracy oraz zainteresowanych informacjami na temat warunków Ŝycia i
pracy w krajach UE. Wystawcami byli doradcy EURES z 8 krajów oraz 3 pracodawców.
Polskę reprezentowało 3 doradców Eures. Zorganizowany w czasie targów panel
dyskusyjny dotyczący rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji i szukania pracy cieszył
się największym zainteresowaniem uczestników targów. Polscy doradcy przedstawili
ponad 70 ofert pracy z terenu całej Polski. Przekazywano teŜ informacje dot. polskiego
rynku pracy oraz warunków Ŝycia i pracy w Polsce. Polskie stoisko odwiedziło ok. 50
osób, głównie Łotysze i Rosjanie. Targi odwiedziło łącznie ok.1 tys. osób
Targi Employment and Advice Fair – Dublin, Irlandia - skierowane były do osób
poszukujących pracy w Irlandii oraz w innych krajach UE/EOG, obejmowały teŜ róŜne
zagadnienia związane z przeprowadzką do innego kraju. W przedsięwzięciu
uczestniczyli doradcy EURES z 14 krajów UE/EOG, Polskę reprezentowało 2 doradców.
Ponadto swoje stoiska miało 14 pracodawców i 10 organizacji. Targi odwiedziło ok. 4 tys.
osób, polskie stoisko – ok. 400 osób, z czego 92 osoby to obcokrajowcy, obywatele
Irlandii oraz innych krajów. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy, ich pytania dotyczyły
obecnej sytuacji na polskim rynku pracy, moŜliwości zatrudnienia po powrocie do kraju,
prowadzenia działalności gospodarczej. W czasie targów doradcy udostępniali oferty
pracy pochodzące z regionów, które reprezentowali (ok. 300 ofert zgłoszonych do
urzędów pracy). Rozdawali teŜ materiały informacyjne „Warunki Ŝycia i pracy w Polsce”
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(ponad 500 szt.), ulotka Europejskie SłuŜby Zatrudnienia (ponad 300 szt.).
European Job Day 2013 – Mandorf-les-Bains, Luksemburg – skierowane były do
osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz zainteresowanych informacją na temat
warunków Ŝycia i pracy w krajach UE. W targach wzięło udział 30 wystawców: doradcy
EURES z 6 krajów, 3 agencje pośrednictwa pracy oraz 18 pracodawców. Polski doradca
EURES posiadał ponad 30 ofert pracy z terenu całej Polski. Łącznie targi odwiedziło 600
osób.
Targi EURES Jobs and Mobility Fair 2012 – Malta zostały zorganizowane przez
EURES we współpracy z EUPA (European Union Programmes Agency). Doradcy
EURES z wszystkich uczestniczących państw mieli przedstawić prezentacje nt
warunków Ŝycia i pracy w swoim kraju. Doradca EURES z Polski wszystkich
zainteresowanych informował o sposobach poszukiwania pracy w Polsce i
moŜliwościach podjęcia zatrudnienia w poszczególnych branŜach.
Międzynarodowe Targi Pracy – Campobasso i Termoli, Włochy – były dwudniową
imprezą skierowaną do osób poszukujących pracy i moŜliwości podniesienia kwalifikacji
w innych krajach UE/EOG i miały na celu przekazanie informacji nt róŜnych aspektów
związanych z przeprowadzką do innego kraju. W targach uczestniczyło 2 doradców
EURES z Polski. Zaprezentowano ponad 17 polskich ofert pracy. Przekazywano teŜ
informacje o warunkach Ŝycia i pracy w Polsce.
Międzynarodowe Targi Pracy Profesia Days – Praga, Republika Czeska –
zorganizowane zostały przez EURES Czechy oraz portal internetowy poświęcony pracy.
W czasie targów udostępniono informacje nt. moŜliwości podejmowania pracy w
Czechach oraz państwach EOG. W targach wzięli udział doradcy EURES z 9 państw
UE/EOG oraz Szwajcarii, a takŜe przedstawiciele Partnerstwa Transgranicznego
EURES-TriRegio. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 85 wystawców, w tym 54
pracodawców, którzy udostępnili około 7969 miejsc pracy. Polskie stoisko EURES
odwiedziło ok. 50 osób, doradcy EURES przygotowali ok. 30 ofert pracy od
pracodawców polskich. Udostępniano materiały informacyjne w języku polskim,
angielskim i niemieckim m. in. informatory „Warunki Ŝycia i pracy w Polsce”, ulotki
„EURES Twoja praca w Polsce”, wykaz adresów stron internetowych przydatnych w
poszukiwaniu pracy w Polsce.
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Międzynarodowe Targi Pracy JOBSEXPO – Praga, Republika Czeska - w
przedsięwzięciu uczestniczyło 90 wystawców, w tym wiele firm i instytucji zajmujących
się migracją i zatrudnieniem. W targach udział wzięło 13 doradców EURES z 11 krajów,
z Polski 2 doradców. Polskie stoisko odwiedziło ok. 60 osób, doradcy przygotowali ok.
50 ofert pracy od pracodawców polskich. Udzielano informacji o ofertach pracy,
wręczano ulotki i materiały informacyjne oraz wydruki ofert pracy, zapewniono laptop z
dostępem do internetu,
European Jobs Days - Louvain La Neuve i Namur, Belgia - prezentowano informacje
o warunkach Ŝycia i pracy w Polsce oraz polskim rynku pracy, sposobach poszukiwania
pracy, zakładaniu działalności gospodarczej, systemie ubezpieczeń społecznych i
podatkach. Rozpowszechniano oferty pracy polskich pracodawców zainteresowanych
zatrudnieniem cudzoziemców. Dystrybuowano materiały informacyjne i promocyjne
EURES.
Międzynarodowe Targi Pracy i Informacji – Dundalk, Irlandia – w ramach obsługi
polskiego stanowiska rozpowszechniano informacje o warunkach Ŝycia i pracy w Polsce
oraz o polskim rynku pracy, sposobach poszukiwania pracy, zakładaniu działalności
gospodarczej, systemie ubezpieczeń społecznych i podatkach. Prezentowano oferty
pracy polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców w
branŜach m.in. budowlanej, handlowej, mechanicznej, finansowej, gastronomicznej,
drzewnej, metalowej. Dystrybuowano materiały informacyjne i promocyjne EURES.
European Job Day – Litwa, Wilno – dwudniowe przedsięwzięcie skierowane do osób
poszukujących pracy m.in. Polsce. Wzięło w nim udział ok. 200 odwiedzających. W
trakcie wydarzenia udzielano informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w
Polsce, poszukiwanych zawodów, moŜliwości znalezienia pracy, zasad prowadzenia
działalności gospodarczej oraz uzyskania środków na jej rozpoczęcie, częściowo
konsultacje prowadzone były przez Skype. Doradcy EURE udostępniali oferty pracy
umieszczone w centralnej bazie ofert pracy- ponad 9 tys. ofert pracy w Polsce,
dostępnej na portalu Polskiego PSZ oraz 70 ofert pracy przekazanych przez kadrę
EURES z całej Polski. Udzielono informacji ok. 30 osobom zainteresowanym pracą w
Polsce.
European Job Day oraz Eures Recruitment Info Day – Turku, Finlandia –
Europejski Dzień Pracy był skierowany głównie do studentów i absolwentów fińskiej
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uczelni. Główny nacisk połoŜony został na pracę wakacyjną i sezonową oraz doradztwo
zawodowe. W przedsięwzięciu uczestniczyli doradcy Eures z 7 krajów. Podczas targów
odbywały się prezentacje dotyczące sposobów poszukiwania pracy poprzez sieć Eures,
sytuacji na fińskim rynku pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat sytemu
zabezpieczeń społecznych w Finlandii oraz wymienili doświadczenia z zakresu
koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych w krajach UE/EOG.
Dzień Informacyjno-Rekrutacyjny - dla ok. 20 fińskich pracodawców doradcy Eures z
Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii przygotowali prezentacje na
temat sytuacji na krajowych rynkach pracy, w tym w zawodach nadwyŜkowych i
deficytowych, przedstawili teŜ moŜliwości i formy wsparcia fińskich pracodawców w
rekrutacji pracowników z zagranicy.
ème

Salon du TAF – Travail Avenir Formation” – Montpellier, Francja – wydarzenie
„6
6–te Targi TAF – Praca Przyszłość Rozwój zorganizowane zostało w 5 departamentach
regionu administracyjnego Langwedocja Roussillon w marcu i kwietniu 2013r. W targach
udział wzięło łącznie 480 wystawców. Ponad 22 tys. osób odwiedzających mogło
skorzystać z 2400 ofert pracy przedstawionych przez 380 przedsiębiorstw oraz
zapoznać się z ofertą 100 instytucji szkoleniowych i edukacyjnych. W wydarzeniu
uczestniczyli równieŜ doradcy EURES ze Szwecji i Polski. Stanowisko EURES Polska
odwiedziło ok. 100 osób, 47 osobom udzielono informacji nt. warunków Ŝycia i pracy
oraz moŜliwości poszukiwania ofert pracy w Polsce. Udostępniono 9 ofert pracy u
pracodawców polskich. Udostępniono materiały informacyjne w języku francuskim.
Ponadto zebrano CV 12 osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce.
Międzynarodowe Targi Pracy – JOB Expo– Nitra, Słowacja – łącznie podczas targów
na stanowisku EURES Polska obsłuŜono około 200 osób, udzielono ponad 60 porad dot.
poszukiwania pracy oraz warunków Ŝycia i pracy w Polsce. Osobom odwiedzającym
targi udostępniono ponad 30 ofert pracy od polskich pracodawców.
Międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane było na bieŜąco podczas doraźnych
spotkań i kontaktów z polskimi pracodawcami. prezentowano wówczas usługi EURES
dla pracodawców a takŜe zagadnienia dotyczące rynku pracy. Spotkania te słuŜyły
budowaniu dobrych relacji z pracodawcami i lepszej współpracy.
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Kontakty z pracodawcami realizowano teŜ drogą komunikacji telefonicznej i
elektronicznej, co pozwoliło wyeliminować konieczność ponoszenia kosztów związanych
z bezpośrednimi wizytami kadry EURES u pracodawców z regionu.
Realizacja zadań w tym działaniu dodatkowo umoŜliwiła wymianę doświadczeń i
zacieśnienie współpracy z zagranicznymi doradcami EURES, uzyskanie bardziej
szczegółowych informacji nt rynku pracy w poszczególnych krajach, nawiązanie
kontaktów z pracodawcami zagranicznymi.
Ponadto przyczyniła się do nawiązania współpracy polskich pracodawców z
zagranicznymi instytucjami, pracodawcami i organizacjami pracodawców.
Dokonano promocji polskiego rynku pracy w krajach UE/EOG, takŜe w odniesieniu do
osób spoza UE/EOG.
Doradcy uczestniczyli w 17 wydarzeniach typu targi pracy.
W poszczególnych wydarzeniach brało udział 40 do ok. 20 tys. osób w wydarzeniach
uczestniczyli doradcy EURES z 2 do 18 krajów UE/EOG, przedstawiciele pracodawców i
organizacji pracodawców, oraz inni wystawcy.
Uzyskano następujące rezultaty:
• Liczba obsłuŜonych przez WUP wakatów, zgłoszonych przez polskich
pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z UE/EOG: 1 282;
• Liczba cudzoziemców z UE/EOG, zatrudniona przez polskich pracodawców w
ramach europejskiego pośrednictwa pracy prowadzonego przez WUP: 0 (brak
danych od pracodawców);
• Udział w wydarzeniach zagranicznych (liczba wydarzeń): 22;
• Liczba osób odwiedzających polskie stoisko: 1 950;
• Liczba pracodawców (krajowych i zagranicznych) zainteresowanych
wypracowaniem modelu wymiany pracowników: 27;
• Liczba uczestników: 108 482.
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), studenci i absolwenci wyŜszych
uczelni, osoby poszukujące informacji nt. warunków Ŝycia i pracy w Polsce
w tym:
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1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, 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, agencje zatrudnienia, instytucje
szkoleniowe, uniwersytety, organizacje związane z wymianą międzynarodową,
organizacje rynku pracy, związane z zatrudnieniem i pozyskiwaniem funduszy na rozwój,
podatkami i ubezpieczeniami, firmy handlowe, firma spedycyjno-transportowa,
organizacje związane z wymianą międzynarodową.
Typ wydarzenia: Międzynarodowe Targi Pracy, Europejskie Targi Pracy, Dni Pracy,
Spotkanie informacyjne z pracodawcami i organizacjami pracodawców
Miejsce i data wydarzenia: Kowno i Kłajpeda, Litwa, 06-07.03.2013; Turyn, Włochy1213.10.2013; Perpignan, Francja, 23-24.10.2012; Belfast, UK, 21.11.2012; Ryga, Łotwa,
6-9.12.2012; Dublin, Irlandia, 18-19.04.2013; Mandorf-les-Bains, Luksemburg, 2426.04.2013; Malta, 14-15.12.2012; Campobasso i Termoli, Włochy, 21-22.03.2013;
Praga, Republika Czeska, 24-25.10.2012; Praga, Republika Czeska, 14-15.03.2013;
Louvain La Neuve i Namur, Belgia, 9-10.10.2012; Dundalk, Irlandia, 22-23.02.2013;
Wilno, Litwa, 17-20.12.2012; Turku, Finlandia, 27-28.02.2013; Nitra, Słowacja, 1819.04.2013; Montpellier, Francja, 14-15.03.2013; Wrocław, Polska, 27.11.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ogółem ponad 100 000 osób odwiedzających
W poszczególnych wydarzeniach brało udział 40 do 11 500 osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Kraje: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Rumunia Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy
Organizacje: publiczne słuŜby zatrudnienia państw UE/EOG, organizacje rynku pracy,
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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.
Przekazywali informacje na temat warunków pracy i Ŝycia w Polsce. Dokonano promocji
polskiego rynku pracy w krajach UE/EOG,
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.
Nawiązano współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami pracodawców oraz
zainicjowano współpracę polskich pracodawców z pracodawcami zagranicznymi.
Wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy z doradcami EURES z pozostałych
krajów sprzyjać będzie podniesieniu poziomu i skuteczności usług Eures.

1.3. Udział w europejskich
wydarzeniach za granicą w
celu promowania pracy w
Polsce i ofert polskich
pracodawców
Udział doradców EURES w
róŜnego rodzaju wydarzeniach
za granicą jak: Europejskie Dni
Pracy, Europejskie (lokalne)

Większość zadań zostało
zrealizowane. Niezrealizowane
zadania wiązały się z brakiem
moŜliwości udziału kadry
EURES we wszystkich
wydarzeniach zagranicznych.
Część zadań została
zrealizowana w działaniu 1.2.
Europejskie pośrednictwo pracy

Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
Wykorzystywano materiały informacyjne i promocyjne opracowane przez KE, MPiPS
oraz materiały własne WUP.
Opis działania:
Udział w europejskich wydarzeniach dotyczył głównie przedsięwzięć typu targi i dni
pracy oraz seminaria i warsztaty. W ramach tego działania doradcy EURES wzięli udział
w łącznej liczbie 9 wydarzeń europejskich za granicą. Wydarzenia te raportowane są w
ramach dwóch działań: 1.2. Europejskie pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców
oraz 1.3. Udział w europejskich wydarzeniach za granicą.
Wydarzenia, w których uczestniczyli polscy doradcy EURES:
Targi JOB EXPO 2012 – Ryga, Łotwa,
Europejski Dzień Pracy – St. Etienne, Francja,
Targi JOB FAIR – Praga, Republika Czeska,
Targi Pracy – JOB Expo – Nitra, Słowacja,
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Targi pracy, Tydzień Pracy, Dni
Pracy, Dni Europejskie,
Targi/Dni Kariery, Europejskie
Targi Rekrutacyjne, Dni
Informacyjne i innych
wydarzeniach zgodnie z
zaproszeniami partnerów
zagranicznych (np. irlandzki
projekt „Dialog”).
Działanie powiązanie z
działaniem 4.2 Wytycznej 3
„Organizowanie wizyt
zagranicznej kadry EURES w
celu nawiązania kontaktów
oraz pozyskania ofert pracy od
zagranicznych pracodawców”.

dla polskich pracodawców.
Pewną barierą była teŜ
ograniczona liczba zaproszeń
dla doradców z jednego kraju do
udziału w wydarzeniach
międzynarodowych

Seminarium-szkolenie na temat funkcjonowania niemieckiej administracji pracy – Berlin,
Niemcy,
Warsztaty Finding your place in the labour market. Poland or Ireland? – Dublin, Irlandia.
Podczas wydarzeń polscy doradcy EURES, udzielali informacji na temat warunków Ŝycia
i pracy oraz rynku pracy w Polsce, informowali o sposobach poszukiwania pracy,
zakładaniu działalności gospodarczej, systemie ubezpieczeń społecznych, podatkach.
Rozpowszechniali aktualne oferty pracy polskich pracodawców zainteresowanych
zatrudnieniem cudzoziemców. Przekazywali teŜ oferty pracy zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy i udostępnione na stronie internetowej
www.psz.praca.gov.pl. Rozdawano materiały informacyjne, ulotki i broszury
przygotowane przez MPiPS, KE, WUP.
Podobne informacje przekazywane były takŜe w czasie spotkań i seminariów, zazwyczaj
sprofilowane odpowiednio do tematyki wydarzenia.
Podczas seminarium-szkolenia w Berlinie omówiono zasady funkcjonowania
niemieckiego rynku pracy, pośrednictwa pracy i usług skierowanych do pracodawców i
osób poszukujących pracy.
W Irlandii warsztaty dla bezrobotnych Polaków oraz osób planujących powrót do Polski
odbyły się w związku z narastającym problemem bezrobotnych Polaków. W pierwszej
części spotkania zaprezentowano sytuację na polskim rynku i poszukiwanie pracy w
Polsce oraz występujący w Irlandii system świadczeń socjalnych dla osób bezrobotnych
i sposoby poszukiwania zatrudnienia w Irlandii. Druga część spotkania miała charakter
indywidualnych rozmów doradczych z zainteresowanymi klientami i dotyczyła CV oraz
sposobu szukania pracy.
JOB EXPO 2012 odwiedziło 970 osób, Seminarium-szkoleniu wzięło udział ponad 20
osób. W warsztatach dla bezrobotnych Polaków uczestniczyło 25 osób, w wyniku
warsztatów na konsultacje polskiego Ŝyciorysu zgłosiło się 6 osób, zdecydowanych w
najbliŜszym czasie opuścić Irlandię i poszukiwać zatrudnienia w Polsce
Ponadto doradcy EURES wzięli udział w następujących 3 wydarzeniach:
Job Fair – Galway, Irlandia (29-30.06.2012;) zorganizowane przez Publiczne SłuŜby
Zatrudnienia z Galway i Dublina. Targi skierowane były głównie do osób poszukujących
pracy iw innych krajach i miały na celu przekazanie informacji nt. róŜnych aspektów
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przeprowadzki do innego kraju. W czasie targów prezentowano oferty pracy oraz
informacje nt. moŜliwości podjęcia zatrudnienia i warunków Ŝycia i pracy w Polsce. W
targach uczestniczyli przedstawiciele róŜnych instytucji zajmujących się rynkiem pracy
oraz działających w obszarze edukacji, własne stoiska miało 14 irlandzkich
pracodawców.
Targi odwiedziło ok. 5 tys. osób, polskie stoisko – 50 osób, polski doradca posiadał
oferty pracy 2 firm.
European Job Days – Paris pour l’emploi – 2012, ParyŜ, Francja (4-5.10.2012;) –
zorganizowane przez Publiczne SłuŜby Zatrudnienia i organizacje działające na rzecz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zajmujące się szkoleniem ustawicznym dorosłych
i inne. Targi skierowane były do osób poszukujących pracy we Francji i w innych krajach
europejskich.
Własne stoiska posiadało ok. 520 wystawców, 20 pracodawców zagranicznych oraz
doradcy EURES z 16 krajów. Targi odwiedziło ok. 5500 osób, polskie stoisko – 133
osoby, polski doradca posiadał 2 oferty skierowane do Francuzów (łącznie 23
stanowiska) oraz 20 ofert od polskich pracodawców, łącznie dla 138 osób. Otrzymano
dokumenty od 8 kandydatów do pracy w Polsce. Nawiązano kontakty z 3 francuskimi
pracodawcami.
Warsztaty UK Labour Market and Recruitment Process Workshop – Londyn,
Wielka Brytania, 13-17.05.2013 dotyczyły zmian w funkcjonowaniu brytyjskich słuŜb
zatrudnienia i rekrutacji kandydatów z obszaru UE. Zaprezentowane zostały m.in.
informacje nt brytyjskiego rynku pracy, branŜe o najwyŜszym i najniŜszym
zapotrzebowaniu na pracowników. Przedstawiono funkcjonowanie firm rekrutacyjnych,
poruszono teŜ problem nielegalnych propozycji zatrudnienia.
W warsztatach uczestniczyli doradcy EURES z 22 krajów.
Warsztaty zapoznały uczestników z warunkami pracy i Ŝycia w Wlk.Brytanii oraz
zmianami na brytyjskim rynku pracy.
Działanie 1.3. częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze
środków finansowych MPiPS
Osiągnięte wyniki / efekty:
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W ramach targów 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, dokonano kilku
prezentacji dla uczestników targów. Uzyskano wiele cennych informacji na temat rynku
pracy w innych krajach. Udział w wydarzeniach był równieŜ okazją do wymiany
doświadczeń i zaplanowania przyszłej współpracy z partnerami z innych krajów w
zakresie rekrutacji pracowników i projektów wspierających mobilność zawodową. Targi
JOB EXPO 2012 odwiedziło 970 osób.
W realizacji 6 wydarzeń uzyskano następujące wyniki:
• Liczba obsłuŜonych przez WUP wakatów, zgłoszonych przez polskich
pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z UE/EOG – 270;
• Liczba cudzoziemców z UE/EOG, zatrudniona przez polskich pracodawców w
ramach europejskiego pośrednictwa pracy prowadzonego przez WUP – 0 ;
• Liczba złoŜonych dokumentów aplikacyjnych – 9;
• Udział w wydarzeniach zagranicznych (liczba wydarzeń) – 9;
• Liczba osób odwiedzających polskie stoisko – ponad 620;
• Liczba osób odwiedzających targi – ok. 9000;
• Liczba doradców z krajów UE/EOG uczestniczących w targach – ok. 30;
• Liczba udzielonych porad – 50.
W wyniku warsztatów na konsultacje polskiego Ŝyciorysu zgłosiło się 6 osób,
zdecydowanych w najbliŜszym czasie opuścić Irlandię i poszukiwać zatrudnienia w
Polsce.
W ramach trzech wydarzeń uzyskano następujące rezultaty:
• Liczba obsłuŜonych przez WUP wakatów, zgłoszonych przez polskich
pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z UE/EOG – 163;
• Liczba cudzoziemców z UE/EOG, zatrudniona przez polskich pracodawców w
ramach europejskiego pośrednictwa pracy prowadzonego przez WUP – 0 (brak
danych od pracodawców);:
• Udział w wydarzeniach zagranicznych (liczba wydarzeń) – 3:
• Liczba osób odwiedzających polskie stoisko – 183:
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• Liczba uczestników – 13 500;
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: polscy
pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obcokrajowców, osoby poszukujące pracy,
bezrobotni i poszukujący pracy zainteresowani podjęciem pracy w krajach UE/EOG w
tym równieŜ w Polsce, bezrobotni Polacy mieszkający zagranicą, osoby poszukujące
informacji, studenci, absolwenci.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy,
Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, 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, organizacje
pracodawców, firmy i instytucje zajmujące się migracją i zatrudnieniem, firmy handlowe,
Izby Przemysłowo – Handlowe, partnerstwa działające w sieci EURES.
Typ wydarzenia: Międzynarodowe Targi Pracy, Dni Pracy, seminarium, warsztaty,
spotkanie z pracodawcami i organizacjami pracodawców
Miejsce i data wydarzenia: Ryga, Łotwa, 7-8.12.2012; Dublin, Irlandia,
13.02.2013;.Praga, Czechy, 13-15.03.2013; St. Etienne, Francja, 17 – 20.03.2013; Nitra,
Słowacja, 17 - 20.04.2013, Berlin, Niemcy, 13-14.03.2013;
Galway, Irlandia, 29-30.06.2012; ParyŜ, Francja, 4-5.10.2012; Londyn, Wielka Brytania,
13-17.05.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 23,5 tys. osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Kraje: Polska, Belgia,:Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
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Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: publiczne słuŜby zatrudnienia, organizacje
pracodawców, firmy i instytucje zajmujące się migracją i zatrudnieniem, firmy handlowe,
Izby Przemysłowo – Handlowe, partnerstwa działające w sieci EURES.
3. Efekt wydarzenia:
Poszerzenie wiedzy na temat usług EURES, mobilności i bezpiecznych wyjazdów za
granicę. Uzyskanie przez pracodawców dodatkowych moŜliwości pozyskania
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. MoŜliwość zapoznania się z warunkami Ŝycia i
pracy w innych krajach. Zareklamowanie stron internetowych sieci EURES. Przekazanie
uczestnikom targów informacji na temat sytuacji ekonomicznej na rynku pracy oraz
warunków Ŝycia i pracy. w Polsce. Promocja polskich ofert pracy i ukazanie moŜliwości
podjęcia zatrudnienia w Polsce.
Poprawa dostępu do informacji oraz ofert pracy polskich pracodawców wśród
poszukujących pracy.
Zapoznanie się z ofertami i złoŜenie swojego CV oraz wzięcie udziały w rozmowach
kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez obecnych pracodawców.
Skorzystanie z indywidualnych porad dotyczących poszukiwania pracy.
1.4. Zdefiniowanie potrzeb i
problemów regionalnych
pracodawców w zakresie
zatrudnienia pracowników z
zagranicy
Przeprowadzenie ankiety
wśród 500 pracodawców woj.
opolskiego.
Zlecenie badania
definiującego potrzeby

Zrealizowano badanie
ankietowe.
Ze względu na brak
zainteresowania regionalnych
pracodawców z województwa
podlaskiego zatrudnianiem
pracowników z krajów EOG
(brak zgłaszanych ofert pracy)
zrezygnowano z planowanego
zlecenia badania definiującego

Opis działania:
Przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe wśród pracodawców polskich. Badanie
przeprowadzano drogą pocztową, we współpracy z PUP, a takŜe w trakcie spotkań
informacyjnych. Uzyskano 58 wypełnionych ankiet tj 11,6 % ogółu ankiet.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba ankiet rozpowszechniona wśród pracodawców: 500
Liczba zwróconych ankiet: 58
% zwróconych ankiet: 11,6
Przeprowadzone badanie wskazało, Ŝe istnieje pewne zapotrzebowanie pracodawców z
woj. opolskiego na zatrudnianie pracowników spoza Polski, pozwoliło teŜ określić
największych barier przy zatrudnianiu.
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pracodawców z woj.
podlaskiego. Zlecenie badania
definiującego potrzeby i
problemy regionalnych
pracodawców w zakresie
zatrudniania pracowników z
zagranicy i rozpowszechnienie
opracowanego reportu wśród
regionalnych pracodawców
oraz zamieszczenie na stronie
internetowej WUP w
Białymstoku i Eures Polska

potrzeby i problemy
regionalnych pracodawców w
zakresie zatrudniania
pracowników z zagranicy,
uznano, Ŝe nie zachodzi
potrzeba takiego badania i
wydatkowania środków
finansowych

Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: pracodawcy
polscy
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: publiczne słuŜby zatrudnienia, organizacje
pracodawców
Typ wydarzenia: Badanie ankietowe
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 500
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:
Wyniki badań ankietowych:
- 84% badanych nie zatrudnia obcokrajowców
- 87 % nie zamierza zatrudniać obcokrajowców
- największe bariery przy zatrudnianiu obcokrajowców: bariery językowe, bariery
administracyjne, zbyt wysokie wymagania płacowe,
- 31% ankietowanych wskazało, Ŝe obcokrajowiec powinien władać j. polskim,
większość ankietowanych skłonnych byłoby zaoferować pomoc w znalezieniu
zakwaterowania oraz załatwieniu formalności przy przyjeździe do Polski.

2. Stworzenie oraz
zaoferowanie tzw. „pakietów
mobilności” dla
pracodawców, które
zawierają informacje oraz
doradztwo w zakresie
pośrednictwa pracy.
2.1. Pakiety mobilności dla

Zadanie zostało zrealizowane, w
przypadku gdy planowane
spotkanie z pracodawcami nie
mogło być zorganizowane ze
względu na terminy bądź
realizację innych zadań przez
kadrę EURES, zadanie

Opis działania:
Dostarczono polskim pracodawcom pakiety informacji o usługach międzynarodowego
pośrednictwa pracy. Podczas spotkań z pracodawcami (z czego 5 wydarzeń w jednym z
4 regionów realizujących to działanie), drogą pocztową, teŜ pocztą elektroniczną oraz w
ramach kontaktów telefonicznych przekazywano informacje i pakiety informacyjne
zawierające opis działań świadczonych na rzecz pośrednictwa pracy oraz wspierających
mobilność europejską. Pakiety przekazane w formie elektronicznej obejmowały
prezentację multimedialną oraz informatory nt. moŜliwości rekrutacyjnych EURES.
Pakiety informacyjne przekazywane były równieŜ przy okazji targów pracy. Większe
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polskich pracodawców.
Przewiduje się przygotowanie
pakietu informacyjnego nt.
usług sieci EURES, a
następnie przesłanie go w
formie e-maila/newslettera do
wytypowanych pracodawców
z województwa kujawskopomorskiego.

realizowano poprzez kontakty
telefoniczne oraz email’owe.

pakiety ulotek zostały rozdane Izbom Przemysłowo-Handlowym, Dolnośląskiej Izbie
Gospodarczej, Federacji Pracodawców i innym instytucjom. Zorganizowano teŜ
kampanię informacyjną w prasie regionalnej i lokalnej (artykuły i ogłoszenia -15 ). Na
bieŜąco udzielano pracodawcom informacji na temat usług EURES i przekazywano im
materiały informacyjne i promocyjne. Udzielano pomocy pracodawcom w rekrutacji
pracowników poprzez dostosowane do ich potrzeb usługi pośrednictwa pracy m.in.
przygotowanie oferty pracy.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Uzyskanie przez polskich pracodawców informacji o moŜliwościach pozyskiwania kadry
pracowniczej z zagranicy.
Poszerzenie ich wiedzy na temat moŜliwości, narzędzi i kanałów a takŜe zasobów
moŜliwych do wykorzystania przy zatrudnianiu cudzoziemców. W wyniku realizacji
działania przekazano pracodawcom ponad 110 pakietów informacyjnych; informacji o
usługach EURES udzielono ponad 100 pracodawcom i organizacjom pracodawców;
skorzystali oni teŜ z międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach EURES;
przygotowano publikację w formie ksiąŜkowej (200 szt.) dot. działań realizowanych na
rzecz pracodawców; rozpowszechniono 24 oferty pracy polskich pracodawców (w tym
1 oferta pracy z 11 wakatami)
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: pracodawcy
polscy zainteresowani tematyką rynku pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Włochy, Niemcy, Bułgaria, Wielka
Brytania, Słowacja, Słowenia, Czechy, Dania, Norwegia, Francja, Austria
2. Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: organizacje pracodawców polskich,
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pracodawcy zrzeszeni przy Bildungswerk der Sachsichen Wirtschaft GmbH, Regionalny
Związek Pracodawców, Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Dolnośląska Izba
Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza,
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska, Agencja Pracy Work Service S.A., Stowarzyszenia Agencji Pracy i
Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, publiczne słuŜby zatrudnienia, brytyjski
pracodawca z branŜy medycznej
Typ wydarzenia: przekazywanie pakietów informacji niezbędnych pracodawcom w
procesie podejmowania decyzji o zatrudnieniu pracownika przebywającego za granicą

Miejsce i data wydarzenia: Opole, Polska, 30.X.2012; Strzelce Opolskie, Polska
22.XI.2012;, Krapkowice, Gogolin, Polska 14.XII.2012;
Kędzierzyn Koźle, Polska 16.IV.2013; Nysa, Polska 17.IV.2013; Brzeg, Polska
23.IV.2013; Opole, Polska, 12.IV.2013 i 10.V.2013; Campobasso i Termoli, Włochy, 2122.03.2013-Międzynarodowe Targi Pracy; obszar regionów reprezentowanych przez
doradców EURES realizujących działanie
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ponad 100 osób (spotkania informacyjne - 86 uczestników)
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:
Zwiększenie świadomości pracodawców na temat EURES i moŜliwości pozyskiwania
pracowników z EOG oraz uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez
EURES. Pracodawcy uzyskali wiedzę nt. moŜliwości jakie stwarza EURES w zakresie
rekrutacji za granicą. Jest dzięki temu szansa, Ŝe skorzystają z usług EURES,
oferowanych przez WUP Toruń w przyszłości.
Uzyskanie przez pracodawców informacji o dodatkowych moŜliwościach pozyskiwania
kadry pracowniczej, której nie moŜna znaleźć w kraju. Podniesienie ich wiedzy na temat
moŜliwości, narzędzi i kanałów a takŜe zasobów moŜliwych do wykorzystania przy
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zatrudnianiu cudzoziemców. Pracodawcy uzyskali praktyczne informacje w jaki sposób
moŜna wykorzystać narzędzia sieci EURES w tym portal internetowy Komisji
Europejskiej.
Pracodawcy uzyskali rzetelną informację nt. usług EURES dotyczących rekrutacji
pracowników z zagranicy oraz wsparcie w rozpowszechnianiu oferty pracy na terenie
UE.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
Broszura informacyjna dla pracodawców.
1. Tytuł: Działania Eures na rzecz pracodawców.
2. Główny temat publikacji: działania i projekty realizowane dla pracodawców
3. Ilość egzemplarzy: 200
4. Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy i organizacje pracodawców
z Dolnego Śląska
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1(polska)
2.2. Badania
identyfikujące wpływ działań
EURES na zatrudnienie
pracowników z EOG u
polskich pracodawców.
W ramach działania
zaplanowano opracowanie,
wydruk i wysyłkę ankiet do
200 wybranych pracodawców
woj. lubelskiego.

Działanie zrealizowano zgodnie
z załoŜeniami, rozbieŜności
dotyczą tylko liczby ankiet, które
wysłano do 250 zamiast do 200
podmiotów

Opis działania:
Opracowano i wysyłano ankietę 250 wybranych pracodawców woj. lubelskiego. Ankieta
badała poziom wiedzy pracodawców nt usług oferowanych im w ramach sieci EURES,
identyfikowała zapotrzebowanie na pracowników z krajów UE/EOG oraz wpływ działań
EURES na decyzje o zatrudnieniu pracowników z zagranicy.
Ankietę rozesłano do 250 najpręŜniej działających w regionie pracodawców. Do ankiety
dołączona regionalna ulotka informacyjna oraz koperta zwrotna.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Z uwagi na fakt, iŜ wydruk ulotek rozsyłanych razem z ankietą nastąpił w II połowie maja
2013, czyli pod koniec roku budŜetowego Eures, nie uzyskano na czas odpowiedzi
zwrotnych, tak aby moŜna je było opracować i sprawozdać.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: pracodawcy z
regionu lubelskiego
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
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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: nie dotyczy
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 250
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: w opracowaniu
2.3. Dostęp polskich
pracodawców do informacji
na temat zawodów
nadwyŜkowych i
deficytowych w wybranych
krajach EOG.
Zorganizowanie konferencji na
temat zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych w wybranych
krajach UE/EOG, z udziałem
partnerów sieci EURES z
zagranicy, we współpracy z
wybranym powiatowym
urzędem pracy

Zrealizowane zgodnie z planem

Opis działania:
Zorganizowano konferencję dla regionalnych pracodawców „Delegowanie i zatrudnianie
pracowników”. W czasie konferencji przekazano informacje na temat delegowania
pracowników w kontekście prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, na temat
zawodów deficytowych i nadwyŜkowych oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy na
Łotwie. Przedstawiono równieŜ informacje z zakresu doradztwa zawodowego dla
pracodawców – identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników oraz informacje na
temat zakładania i korzystania z platformy usług elektronicznych. Przekazano materiały
promocyjne EURES: ulotki, broszury, długopisy, torby, notesy.
Osiągnięte wyniki / efekty:
liczba konferencji – 1
liczba uczestników - 39
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: regionalni
pracodawcy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Łotwa
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: regionalni pracodawcy
Typ wydarzenia: konferencja
Miejsce i data wydarzenia: Białystok, Polska, 25.04.2013
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Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 39
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Łotwa, Polska
3. Efekt wydarzenia: Ukazanie regionalnym pracodawcom moŜliwości zatrudnienia
pracowników z Łotwy poprzez sieć EURES, polepszenie komunikacji w zakresie usług
sieci EURES
3. Stworzenie oraz
wdroŜenie dobrej jakości
programu praktyk.

3.1. Programy praktyk za
granicą dla polskiej
młodzieŜy.
1.Kontynuacja współpracy z
pracodawcami z kraju
salzburskiego i rozszerzenie o
partnerów z kraju
związkowego Voralberg
(Austria) na rzecz praktyk
uczniów i absolwentów w
branŜy gastronomicznohotelarskiej.
Przedstawienie szkołom
modelu praktyk zawodowych
(organizacja konferencji).

1. W wyniku duŜego
zainteresowania projektem po
stronie szkół jak i po stronie
pracodawców austriackich
uległy zdecydowanemu
podwyŜszeniu efekty ilościowe.
Zostało nawiązanych 14
kontaktów ze strony polskiej i
austriackiej, pozyskano łącznie
66 wakatów dla uczniów z
dwóch regionów- Vorarlberg i
Salzburg. W rezultacie w
praktykach wzięło udział 66
uczniów u 43 pracodawców.
Spotkań z beneficjentami
zorganizowano 14.
Zorganizowane zostały 2 wizyty
z przedstawicielami szkół /
opiekunami bezpośrednio u
pracodawców. Do współpracy

Opis działania:
Przygotowano projekt praktyk zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych w branŜy
hotelarsko–gastronomicznej, umoŜliwiający pełnoletnim uczniom odbycie płatnych 6tygodniowych praktyk, w sezonie zimowym, u pracodawców austriackich. Do projektu
przystąpiło 9 szkół z Dolnego Śląska. Zorganizowano w tych szkołach spotkania
informacyjne z uczniami i rodzicami a następnie wizyty doradcy EURES z Salzburga w
7 szkołach, w czasie których omówił on z uczniami warunki Ŝycia i pracy podczas
praktyki oraz przeprowadził rozmowy rekrutacyjne z zainteresowanymi uczniami.
Zorganizowano następnie wyjazdy do Niemiec w celu zapoznania się z warunkami pracy
i pracodawcami biorącymi udział w projekcie oraz kolejne wizyty - połączone z wyjazdem
uczniów na praktykę - w celu ułatwienia im adaptacji do nowych warunków. Po
zakończeniu praktyk odbyło się spotkanie, które promowało cykl praktyk zagranicznych.
Kadra EURES z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) miała okazję
przedstawić projekt, przekazać najwaŜniejsze informacje pozostałym pracodawcom i
uczniom.
Odbyła się równieŜ konferencja ewaluacyjna, w ramach której omówione zostały
dotychczasowe doświadczenia i wraŜenia z praktyk po stronie austriackiej, i polskiej, po
stronie urzędów, pracodawców oraz uczniów i szkół biorących udział w projekcie. W
konferencji wzięło udział 17 szkół. Strona austriacka w ostatniej chwili odwołała przyjazd,
w zamian zorganizowana została wideokonferencja. W ramach działania został
bezpłatnie opublikowany jeden artykuł w gazecie branŜowej.
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Realizacja dwóch wizyt w
Austrii – ewaluacja projektu i
uzgodnienie dalszej
współpracy. Przedstawienie w
prasie branŜowej
fotoreportaŜu – prezentacji
projektu.
2.Przeprowadzenie naboru
praktykantów/staŜystów dla
pracodawcy z kraju EOG.

zaproszono 9 szkół.
2. Zaplanowany nabór nie został
zorganizowany – nie udało się
pozyskać pracodawcy z kraju
UE/EOG, zainteresowanego
zatrudnieniem na staŜ polskiej
młodzieŜy

Osiągnięte wyniki / efekty:
- Liczba nawiązanych kontaktów: 14
- Liczba obsłuŜonych przez WUP ofert praktyk dla młodzieŜy, zgłoszonych przez
zagranicznych pracodawców: 43
- Liczba młodych osób, które podjęły praktykę u pracodawców zagranicznych: 66
- Liczba spotkań z beneficjentami projektu: 14
- Liczba prezentacji przeprowadzonych przed zagranicznymi partnerami: 2
- Liczba wizyt w Izbach Gospodarczo – Handlowych ds. Turystyki Kraju Salzburskiego i
Vorarlberg: 2
- Liczba wizyt z przedstawicielami szkół/opiekunami bezpośrednio u pracodawców: 2
- Liczba konferencji: 1
- Liczba zaproszonych do współpracy szkół: 9
- Wydany w prasie materiał medialny: 1
Wartością dodaną projektu jest zaangaŜowanie się Salzburskiej Izby Gospodarczej w
pomoc przy opracowywaniu pomocy naukowych do nauki języka niemieckiego dla
uczniów. Ponadto zaangaŜowanie szkół poprzez organizację dodatkowych godzin nauki
języka niemieckiego i włączenie na stałe praktycznych zajęć z języka branŜowego do
treści nauczania.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: uczniowie
dolnośląskich szkół kształcących w zawodach hotelarsko–gastronomicznych,
reprezentanci zawodów: kucharz, kelner, pokojowy, kadra pedagogiczna ze szkół
ponadgimnazjalnych, pracodawcy austriaccy.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Austria, Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Salzburska Izba Gospodarcza, Izba
Gospodarcza z Vorarlbergu, AMS Bischofshofen, AMS Bregenz, AMS Bludenz, Zespół
Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju, ZSP w
Ziębicach, Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Zespół Szkół
Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w
KrzyŜowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim, Zespół Szkół
Ponad gimnazjalnych nr 2 w DzierŜoniowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
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Lubaniu.
Typ wydarzenia: pośrednictwo w zakresie podejmowania praktyk zawodowych w Austrii
Miejsce i data wydarzenia:
Polska: Wałbrzych, Ziębice,18.06.2012; Lubań, 22.06.2012; Polanica Zdrój,
26.06.2012; KrzyŜowice, 27.06.2012; Polkowice, 28.06.2012; Ludów Polski,
29.06.2012; Wałbrzych, 02.10.2012; Polanica, Ziębice, 03.10.2012; Polkowice,
Świdnica, 04.10.2012; Ludów Polski, KrzyŜowice, 05.10.2012; DzierŜoniów,
08.10.2012; Lubań, 09.10.2012; Wrocław, 04.12.2012 i 04–05.04.2013;
Austria: Vorarlberg, Bludenz, Bregenz, 26.–29.01.2013; Salzburg, Bischofshofen, 12–
16.11.2012;
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników:
66 uczniów, 9 przedstawicieli szkól ponadgimnazjalnych, 43 austriackich pracodawców,
2 Izby Gospodarcze z Vorarlbergu i Salzburga, 3 Urzędy AMS z Bischofshofen, Bludenz
i Bregenz.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Uczniowie z poszczególnych szkół z województwa dolnośląskiego, AMS Bischofshofen,
AMS Bludenz, AMS Bregenz, Izba Gospodarcza z Vorarlberg, Izba Gospodarcza z
Salzburg.
3. Efekt wydarzenia:
Podjęcie 6 tygodniowej płatnej praktyki zawodowej w zawodach branŜy hotelarsko–
gastronomicznej w sezonie zimowym 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:
Materiał informacyjny, promujący projekt w gazecie „Praca i Ŝycie za granicą”,
1. Tytuł: Czas na praktykę
2. Główny temat publikacji: Informacje na temat praktyk dla uczniów szkól
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3.
4.

5.
3.3. Upowszechnianie
informacji o moŜliwościach
podejmowania praktyk i
staŜy za granicą w UE w
ramach wybranych
programów KE

hotelarsko - gastronomicznych
Ilość egzemplarzy: 30 tys. egz.
Główna grupa docelowa materiałów: absolwenci, osoby poszukujące pracy poza
granicami kraju, bezrobotni, osoby zainteresowane kształceniem się za granicą,
zainteresowane europejskim rynkiem pracy.
Ile wersji językowych wyprodukowano: 1

Opis działania:
Na bieŜąco udzielano informacji na temat europejskich programów wymian i staŜy, np.
„Leonardo da Vinci” ,”Erasmus” oraz „Europejski Portal MłodzieŜowy”. Zainteresowanym
rozdawano materiały informacyjne nt. moŜliwości podjęcia praktyk i staŜy za granicą.
Działanie nie finansowane z grantu EURES 2012/2013 ale finansowane ze środków
finansowych WUP
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba osób, którym została udzielona informacja nt. praktyk i staŜy za granicą: ok. 240
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: Osoby
zainteresowane podjęciem staŜu za granicą w UE w ramach wybranych programów
Komisji Europejskiej (KE), nauki lub pracy na terenie UE.

Udzielanie informacji nt.
Europejskich programów
wymian i staŜy.

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: nie dotyczy
3.4 Wspieranie mobilności
absolwentów szkół
wyŜszych oraz młodzieŜy
szkół średnich w
podejmowaniu praktyk oraz
pracy w przedsiębiorstwach

2.Udzielano informacji w ramach
dyŜurów z niemieckim doradcą
EURES w Polsko-Niemieckim
Punkcie informacyjnym w WUP.

Opis działania:
Przeprowadzono 4 warsztaty ze studentami Olsztyńskiej Szkoły WyŜszej (OSW), w
czasie których zaprezentowano krajową stronę EURES i Portal Mobilności Zawodowej
www.eures.europa.eu ze wskazaniem dostępu do informacji dotyczących aktualnych
wydarzeń EURES w całym obszarze funkcjonowania EURES. Przedstawiono równieŜ
inne formy, z których mogą skorzystać osoby chcące zdobyć doświadczenie zawodowe,
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za granicą (w krajach UE)
1.Rozpowszechnianie
informacji o usługach EURES
w zakresie mobilności
studentów i absolwentów
szkół wyŜszych
- praktyki, staŜe, praca za
granicą.
2.Rozpowszechnianie
informacji nt. praktyk i staŜy
otrzymywanych od doradców
EURES z krajów UE.
3.Przekazywanie do ABK i
SZOK w formie elektronicznej
informacji o moŜliwościach
praktyk i staŜy otrzymanych
od doradców EURES z
krajów UE.
4. Zorganizowanie spotkań
informacyjnych w trzech
róŜnych szkołach
zawodowych. w celu
przekazania informacji nt.
usług świadczonych w sieci
EURES.

3. Działanie nie zostało
zrealizowane ze względu na
brak stosownej informacji.
4. Działania nie zrealizowano
ze względu na brak
zainteresowania ze strony szkół.
5. Działanie nie zostało
zrealizowane.
Za pośrednictwem menadŜera
krajowego EURES w Polsce
wysłano zaproszenie do udziału
w seminarium menadŜerom
krajowym z Wielkiej Brytanii,
Belgii, Niemiec, Finlandii,
Szwecji, Norwegii, Francji,
Holandii.
Niestety Ŝadne z ww państw nie
wyraziło zainteresowania
udziałem w seminarium.

a jednocześnie poznać kultury innych krajów i podnieść umiejętności językowe.
Polscy doradcy EURES wraz niemieckimi doradcami EURES z Pasewalku w PolskoNiemieckim Punkcie Informacyjnym w Szczecinie udzielali raz w tygodniu mieszkańcom
regionu informacji nt. moŜliwości podjęcia nauki w systemie dualnym w Niemczech.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP
Osiągnięte wyniki / efekty:
Około 80 osób uzyskało poradę na temat kształcenia w Niemczech.
W ramach 4 warsztatów udzielono informacji nt. EURES łącznie 64 osobom.
Wartość dodana:
Zwiększenie poziomu wiedzy osób poszukujących zatrudnienia poza granicami Polski nt.
warunków pracy i Ŝycia w innych krajach, bezpiecznego poszukiwania zatrudnienia,
innych form zdobywania doświadczenia zawodowego takich jak: wolontariat
międzynarodowy, praktyki i staŜe zagraniczne.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Studenci i absolwenci uczelni wyŜszych zainteresowani podjęciem zatrudnienia lub innej
aktywności zawodowej poza granicami kraju zamieszkania, osoby zainteresowane
podjęciem nauki w Niemczech
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: WUP w Olsztynie, OSW w Olsztynie, WUP
w Szczecinie
Typ wydarzenia:
Spotkanie informacyjne – warsztat
Miejsce i data wydarzenia:
Olsztyn, 13.04.2013
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Charakterystyka uczestników wydarzenia:

5. Zorganizowanie 2
seminariów dla studentów i
absolwentów uczelni
wyŜszych województwa
łódzkiego, na których
zaproszeni doradcy EURES z
państw UE/EOG przedstawią
moŜliwości praktyk i staŜy za
granicą oraz omówią warunki
Ŝycia i pracy w tych
państwach.

1. Liczba uczestników: 144
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:
Zainteresowanym osobom udzielono informacji nt. funkcjonowania sieci EURES oraz jej
usług na rzecz osób poszukujących pracy i moŜliwości nauki poza granicami kraju
zamieszkania, a takŜe innych form zdobywania doświadczenia zawodowego przez
młode osoby, takich jak: wolontariat międzynarodowy, praktyki i staŜe zagraniczne.
Zwiększenie wiedzy zainteresowanych osób nt. moŜliwości praktyk i staŜy w krajach
UE.

WYTYCZNA 3 – Świadczenie usług dla poszukujących pracy, pracowników zamierzających zmienić pracę oraz bezrobotnych
1. Przekazywanie
kompleksowej informacji
oraz doradztwo dla osób
poszukujących pracy oraz
mobilnych pracowników w
celu uzyskania przez nich
korzyści wynikających z
mobilności (…)

1.1 Regionalne strategie /
działania informacyjne nt
EURES dla polskich
bezrobotnych i
poszukujących pracy

Opis działania:
Część działań zaplanowanych
do finansowania w ramach
środków z grantu EURES
została zrealizowana z innych
środków.
WUP w Poznaniu zrezygnował z
publikacji artykułów w prasie
poniewaŜ działanie to było
komplementarne w stosunku do
działań z Wytycznej 1, w ramach
której opublikowano w prasie
artykuły o usługach EURES.
WUP w Białymstoku

Zorganizowano i współorganizowano Targi Pracy i Informacji o Mobilności, dni i
spotkania informacyjne ( m.in. Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót”),
warsztaty, itp., skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów,
studentów, 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, pracy i nauki za granicą,
specyfiki oraz aktualnych warunków panujących na poszczególnych rynkach pracy,
zasad bezpiecznego poszukiwania zatrudnienia, problematyki handlu ludźmi. 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, formalności do
załatwienia przed wyjazdem i po powrocie do kraju, procedur rejestracji pobytu,
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Organizacja na terenie Polski
spotkań informacyjnych,
spotkań informacyjno warsztatowych, warsztatów,
Targów Pracy i Informacji o
Mobilności, Ogólnopolskich
Targów Pracy, Internetowej
Giełdy Pracy.
Przygotowanie i publikacja
artykułów sponsorowanych i
ogłoszeń prasowych w prasie
regionalnej.
Przygotowanie i publikacja
materiałów informacyjnych o
charakterze regionalnym
zawierającej informacje nt.
usług EURES wraz z danymi
kontaktowymi kadry EURES w
regionie.
Udział doradców EURES w
wydarzeniach informacyjnych
na terenie Polski
organizowanych przez inne
WUP oraz partnerów na rynku
pracy.
Informowanie osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy nt. usług sieci EURES w

zrezygnował z zamieszczania
ogłoszeń prasowych ze względu
na rozpowszechnianie informacji
o spotkaniach podczas bieŜącej
pracy (poprzez strony
internetowe, tablice
ogłoszeniowe, bezpośrednie
informowanie klientów).
WUP w Opolu zaplanował udział
w 10 wydarzeniach na terenie
woj. opolskiego, kadra EURES
wzięła udział w 12 wydarzeniach
w ramach tych samych kosztów.
WUP w Opolu zaplanował
publikację ulotki w liczbie 13 tys.
egzemplarzy, z uwagi na niŜszy
koszt realizacji w stosunku do
planu, opublikowano dodatkowe
2 tys. egzemplarzy ulotek w
ramach kosztów przewidzianych
na publikację.
Z uwagi na duŜe
zainteresowanie udziałem, w
organizowanych przez WUP
Mazowsze spotkań „Bezpieczny
wyjazd – Bezpieczny powrót”,
liczba spotkań oraz ich
uczestników znacząco
przekroczyła pierwotne
załoŜenia – w 26 spotkaniach

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, opodatkowania, sieci UE, itp.
Uczestnicy mieli równieŜ moŜliwość zapoznać się z ofertami pracy za granicą.
W wydarzeniach udział wzięli przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w WUP, Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w WUP,
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), NFZ, ZUS, urzędu skarbowego, Komendy
Wojewódzkiej Policji, doradcy EURES z krajów UE/EOG, pracodawcy zagraniczni, itp.
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.
WUP w Kielcach, wspólnie z partnerami (WyŜszą Szkołą Handlową w Kielcach, Miejskim
i Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach) zorganizował IX edycję Internetowej Giełdy
Pracy, a takŜe stanowiska dla kadry EURES z wybranych krajów UE/EOG podczas XVI
Ogólnopolskich Targów Pracy.
Doradcy EURES uczestniczyli wydarzeniach informacyjnych (targach pracy,
spotkaniach informacyjnych, warsztatach, oraz konferencjach i szkoleniach w
charakterze prelegentów, itp.) organizowanych przez inne instytucje, m.in. WUP, PUP,
szkoły wyŜsze, OHP, Gminne Centra Informacji (GCI), OSIR, itp., w celu promowania
wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy usług EURES, a takŜe udzielenia
wsparcia organizatorom.
Podczas spotkań przekazywano informacje nt. warunków Ŝycia, pracy i nauki 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
informacyjne. Na prośbę organizatorów kadra EURES zapraszała do udziału w
wydarzeniach zagranicznych pracodawców.
WUP w Krakowie wynajął stoisko podczas „Dni Europy” – cyklicznego wydarzenia, które
odbyło się w Krakowie 9 maja 2013 na Małym Rynku. W ramach wydarzenia m.in.
doradcy EURES z Norwegii, Węgier, Niemiec, Słowacji, Słowenii i Czech udzielali
informacji na temat warunków Ŝycia i pracy w krajach EOG.
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ramach świadczenia usług
poradnictwa zawodowego.
Promowanie sieci EURES
poprzez dystrybucję
materiałów informacyjno –
promocyjnych wytworzonych
przez KE i MPiPS

udział wzięło 519 osób.
Z uwagi na organizowanie przez
WUP w Warszawie Europejskich
Targów Pracy i Informacji, które
odbyły się w Radomiu,
zrezygnowano z organizacji
oddzielnych spotkań z kadrą
EURES z Niemiec i Holandii.
Doradcy EURES z Niemiec i
Holandii przeprowadzili
spotkania z osobami
poszukującymi pracy za granicą
podczas ww. targów pracy.
W związku z dostarczaniem
informacji osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy
bezpośrednio na warsztatach,
WUP w Krakowie podjął decyzje
o zmianie formy informacji na
przekaz medialny. W ramach
planowanych środków, zamiast
publikacji ulotki przygotowano
spoty radiowe informujące o
sieci EURES.

Przygotowano i publikowano regionalne ulotki EURES, artykuły sponsorowane w
prasie regionalnej, portalach internetowych, itp. Publikacje skierowane były do osób
poszukujących pracy i zawierały informacje nt. usług EURES, zasad pracy za granicą.
Część wyprodukowanych ulotek została przekazana do PUP.
WUP w Krakowie zorganizował kampanię informacyjną na temat usług EURES,
która obejmowała: mailing, informacje na stronach internetowych oraz spoty radiowe.
Na bieŜąco świadczone były usługi EURES, kierowane do osób poszukujących pracy.
Polegały one przede wszystkim na informowaniu i doradztwie na temat moŜliwości
podjęcia pracy za granicą oraz udzielaniu praktycznych wskazówek związanych z
poszukiwaniem pracy. W ramach działania przekazywano równieŜ materiały
informacyjne nt. sieci EURES, w tym wytwarzane przez KE i MPiPS.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba wydarzeń informacyjnych dla polskich bezrobotnych i poszukujących pracy: ok.
114; Liczba uczestników wydarzeń informacyjnych dla polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy: ok. 10 670; Liczba regionalnych publikacji dla polskich
bezrobotnych i poszukujących pracy: rodzaj – ok. 3; nakład - ok. 16 700 egz., Liczba
artykułów sponsorowanych: 7; Liczba wydarzeń, w których wzięła udział kadra EURES:
ok. 69; Liczba reklam w TV/ radio / Internet/: ok. 14; Liczba reklam na ekranach LCD: 7;
Liczba reklam w autobusach miejskich: 40;
Wartość dodana podjętych działań: wzrost świadomości społecznej nt. zasad
bezpiecznego podejmowania pracy za granicą, wzmocnienie wizerunku sieci EURES
jako rzetelnego źródła informacji na temat mobilności zawodowej oraz europejskiego
pośrednictwa pracy, zwiększenie zainteresowania usługami sieci EURES, wzmocnienie
współpracy z doradcami EURES z krajów UE/EOG, pozyskanie do współpracy nowych
pracodawców.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
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w tym: osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w tym zainteresowane podjęciem pracy
za granicą, Polacy przebywający za granicą, studenci, absolwenci, uczniowie, osoby
pracujące zamierzające zmienić pracę.
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Irlandia, Czechy, Słowacja,
Słowenia, Węgry, Norwegia, Niemcy, Holandia, Austria, Finlandia, Szwajcaria, Włochy.
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PUP, WUP, ABK, GCI, NFZ, ZUS, US, OHP,
PSZ oraz kadra EURES z wybranych krajów UE/EOG, Komenda Wojewódzka Policji,
pracodawcy zagraniczni z Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, uczelnie wyŜsze, w tym
m.in.: WyŜsza Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna,Państwowa WyŜsza Szkoła
Zawodowa w Tarnobrzegu, szkoły zawodowe, Izba Przemysłowo – handlowa z
Nachodu, stowarzyszenie AISEC, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
Typ wydarzenia: spotkanie informacyjne, warsztaty, targi pracy, konferencja, spotkanie
plenerowe
Miejsce i data wydarzenia: Świdnica 20.09.2012,Kłodzko 21.09.2012, Ząbkowice
Śląskie 15.11.2012, Świdnica 16.11.2012, Kłodzko 25.03.2013, Ząbkowice Śląskie
26.03.2013, Ząbkowice Śląskie 12.04.2013, Legnica 22.01.2013, Jelenia Góra
23.01.2013, Szczawno Zdrój 24.01.2013, Wrocław 25.01.2013, Legnica 7-8.09.2012,
Świdnica 12.09.2012, Wrocław 14.09.2012, Ząbkowice Śląskie 25.09.2012, Środa
Śląska 28.09.2012, Polkowice 19.10.2012, Głogów 17.01.2013, Oleśnica 16.04.2013,
Włocławek 26.06.2012 r., Tuchola, 30.11.2012 r., Nakło 20.03.2013 r., Bydgoszcz
27.03.2013 r., Włocławek 17.04.2013 r., Inowrocław 10.05.2013 r., Powiatowy Urząd w
Limanowej 19.02.2013, Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu
27.02.2013, Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu 13.03.2013, Urząd Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu 19.03.2013, Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu 19.04.2013, Powiatowy urząd Pracy w Gorlicach 30.04.2013 r., Grodzki Urząd
Pracy w Krakowie 18.04.2013 r., Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce 15.03.2013,
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 08.04.2013, Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
28.05.2013, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie 19.04.2013, Powiatowy Urząd Pracy
w Suchej Beskidzkiej 21.02.2013, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 20. 02.2013,
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach filia w Andrychowie 18.02.2013, Powiatowy
urząd pracy w Oświęcimiu 19.03.2013, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Strona 46 z 132
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14.03.2013, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni - 17.04.2013, Powiatowy Urząd Pracy w
Brzesku – 24.04.2013, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – 25.04.2013,
Zespół Zamiejscowy WUP Tarnów – 8.05.2013, Ochotniczy Hufiec Pracy – Zwoleń,
11.01. 2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Pionki, 22.02.2013r., Akademickie Targi Pracy
„Jobbing” – PKiN, 5.03.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Ciechanów, 6.03.2013r.,
Miejski Urząd Pracy – Płock, 7.03.2013r., Powiatowy Urząd Pracy- Przasnysz,
12.03.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Pionki, 14.03.2013r., Targi Pracy – Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 20.03.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Płock,
20.03.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Mińsk Mazowiecki, 22.03.2013r., Filia WUP –
Siedlce, 25.03.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Otwock, 5.04.2013r., Powiatowy Urząd
Pracy – Lipsko, 12.04.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Ostrów Mazowiecka,
16.04.2013r., Targi Pracy i Edukacji – śuromin, 19.04.2013r., Powiatowy Urząd Pracy –
Łosice, 19.04.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Płock, 19.04.2013r., Europejskie Targi
Pracy i Informacji – Radom, 24.04.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Wołomin,
25.04.2013r., Gminne Centrum Informacji – Mszczonów, 26.04.2013r., Powiatowy Urząd
Pracy – Płock, 25.04.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Piaseczno, 30.04.2013r., Dzień
Otwarty – WUP w Warszawie, 18.05.2013r., Powiatowy Urząd Pracy – Gostynin,
21.05.2013r., Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, 23.05.3023r.,
Powiatowy Urząd Pracy – Grodzisk Mazowiecki, 28.05.2013r., Politechnika Warszawska
– 17.01.2013r.,Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej – Warszawa, 20.02.2013r.,Akademia
Teatralna – Warszawa, 22.02.2013r., Akademia Pedagogiki Specjalnej – Warszawa,
27.02.2013r., Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej – Warszawa, 13.03.2013r., WyŜsza
Szkoła Handlowa w Radomiu – Radom, 23.03.2013r., Prywatna WyŜsza Szkoła Ochrony
Środowiska w Radomiu – Radom, 22.04.2013r., WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej
w Ostrołęce – Ostrołęka, 27.04.2013r., WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania –
Warszawa, 16.05.2013r., WyŜsza Szkoła Turystyki i Języków Obcych – Warszawa,
19.04.2013r., Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku – Płock, 20.05.2013r.,
Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku – Płock, 22.05.2013r., Szkoła WyŜsza
im. Pawła Włodkowica w Płocku – Płock, 27.05.2013r., 05.03.2013 r. – Kościerzyna
Politechnika Gdańska 12.03.2013 r., Starogard Gdański 14.03.2013 r., Puck 15.03.2013
r. , Lębork 18.03.2013 r., Dzierzgoń 20.03.2013 r., Kwidzyn 21.03.2013 r. , Malbork
22.03.2013 r., Gdynia 25.03.2013 r., Nowy Dwór Gdański 24.05.2013 r., Sejny – PUP –
14 lutego 2013 r., Białystok – Uniwersytet w Białymstoku – 5 marca 2013 r., ŁomŜa –
PUP – 29 kwietnia 2013 r., Kolno – PUP – 9 maja 2013 r., Zespól Szkól Zawodowych w
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Przeworsku: 9 kwietnia 2013 roku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: 4
kwietnia 2013 roku, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie : 22 kwietnia
2013 roku, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu: 22 marca 2013 roku.
Gminne Centrum Pracy w Tyczynie: 14 czerwca 2012 r., Gminne Centrum Pracy w
Krasnem : 13 września 2012 r., Gminne Centrum Pracy w Chmielniku: 19 października
2012 r., Gminne Centrum Pracy w HyŜnem : 7 listopada 2012 , Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie: 8 listopada 2012 r., 11 lutego 2013 r., 12 lutego 2103 r., 7 maja 2013 r., i
8 maja 2013 r., Gminne Centrum Pracy w Trzebownisku 10 maja 2013 roku, Oddział
Zamiejscowy WUP w Przemyślu : 18 października 2012 r., 7 listopada 2012 r., 12
grudnia 2012 r. 8 stycznia 2013 r., 6 lutego 2013 r., 1 marca 2013 r. 19 marca 2013 r., 12
kwietnia 2013 r. 16 kwietnia 2013 r., 14 maja 2013 r., MłodzieŜowe Biuro Pracy OHP w
Jarosławiu 8 kwietnia 2013 r., Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu : 22 maja 2012
roku, Głubczyce - 11.10.2012, Prudnik - 12.10.2012, Nysa - 3.12.2012, Olesno 12.03.2013, Kędzierzyn Koźle - 14.03.2013, Kluczbork -19.03.2013, Namysłów 20.03.2013, Krapkowice - 21.03.2013, Nysa - 22.03.2013, Strzelce Opolskie 5.04.2013, Brzeg - 9.04.2013, Prudnik - 19.04.2013, Szczawno Zdrój i Wrocław - 24-25
stycznia 2013 r., Cieszyn – 17.05.2013,Kielce 26.03.2013r., Lidzbark warmiński
09.04.2013 r., Targi Edukacji i Pracy - Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP w
Poznaniu15-16.10.2012 r., - Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości – organizowane
przez Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM w Poznaniu
29.10.2012 r., Konferencja pt. „Rynek pracy w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej” Rada Wojewódzka SLD Województwa Wielkopolskiego, Rada Międzypowiatowa OPZZ
w Poznaniu, NiezaleŜny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników oraz H.
Cegielski Poznań S.A. „Metalowcy” w Poznaniu 06.12.2012 r. , Zespół Szkół w KrzyŜu
Wielkopolskim. 13.02.2013 r., VII Targi Edukacji i Pracy - GCI w Mosinie 07.03.2013 r.,
VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Szamotułach 22.03.2013 r. – PUP Szamotuły .
Targi Pracy i Informacji o Mobilności w Szczawnie Zdroju i Wrocławiu 24-25.01.2013 r.,
Europejski Dzień Informacji i Rekrutacji w Łodzi oraz Europejskich Targach Pracy i
Informacji w Radomiu. 23-24.04.2013 r., Powiatowe Targi Pracy w Morawicy w dniu 29
czerwca 2012r., Wakacyjne Targi Pracy w Kielcach w dniu 3 lipca 2012r., IX Internetowa
Giełda Pracy w Kielcach w dniach 10-12 września 2012r., Powiatowe Targi Pracy w
Rakowie w dniu 21 września 2012r., Akademickie i MłodzieŜowe Targi Pracy w Kielcach
w dniu 18 października 2012r., Powiatowe Targi Pracy w Strawczynie w dniu 26
października 2012r., Targi Pracy i Edukacji w Kielcach w dniu 14 grudnia 2012r., Giełda
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Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach w dniu 30 stycznia 2013 r., Targi Pracy
OHP w Kielcach w dniu 27 luty 2013 r., Powiatowe Targi Pracy w Łagowie w dniu 1
marca 2013 r., Targi Praca Kariera Rozwój w Kielcach w dniu 25 marca 2013 r., XVI
Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach w dniu 26 marca 2013r., Powiatowe Targi Pracy w
Łopusznie w dniu 12 kwietnia 2013r., II Sandomierskie Targi Pracy i Edukacji w
Sandomierzu w dniu 16 kwietnia 2013r., Powiatowe Targi Pracy w Końskich w dniu 17
kwietnia 2013r., Powiatowe Targi Pracy w Zagnańsku w dniu 14 marca 2013r., Szczecin
13.06.2012, Konferencja nt. transgranicznej mobilności na rynku pracy, zorganizowanej
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 7 września 2012 r., XI edycja Policki
Kiermasz Pracy "Szansa na lepszą przyszłość", zorganizowany przez Powiatowy Urząd
Pracy w Policach 20 września 2012 r. , Międzynarodowe Targi Pracy zorganizowane
przez PUP w Świnoujściu 6 marca 2013 roku, Targi Pracy zorganizowane przez PUP w
Kołobrzegu 15 marca 2013 roku, Targi Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim 19
marca 2013 roku, Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach 19 kwietnia 2013 r.,
„Polsko-Niemiecki Dzień Otwarty. Polsko – Niemieckie Targi Pracy” w Drawsku
Pomorskim 16 maja 2013 r., Polsko – Niemieckie spotkania branŜowe
„Przedsiębiorczość i Praca” zorganizowane przez PUP w Gryfinie 21 – 22 maja 2013,
II Targi Edukacji i Pracy w Wałczu 28 maja 2013 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 11 432
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Czechy
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, zapewnienie osobom zainteresowanym rzetelnej
wiedzy odnośnie problematyki mobilności zawodowej i geograficznej.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
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1. Tytuł: materiały informacyjne i promujące wydarzenia organizowane w ramach
działania, plakaty promocyjne (spotkanie „Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót”),
ulotki („EURES Informacje dla poszukujących pracy”, artykuły sponsorowane
(„EURES – praktyczna realizacja swobody przepływu pracowników”, „Zarobić
podczas wakacji? – praca sezonowa za granicą”, „Know before you go – czyli co
kaŜdy wyjeŜdŜający do pracy za granicę wiedzieć powinien”, „Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego w UE – Europa stoi przed Tobą otworem!”, „Bezpiecznie
do pracy za granicą”, „Praca w Europie: Kto ma szanse na zatrudnienia?”, „Chcesz
podjąć pracę za granicą/ Zrób to z głową”, ), ogłoszenia prasowe.
2. Główny temat publikacji: bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę, praktyczne
informacje dla osób poszukujących pracy za granicą, informacje nt. usług
oferowanych w ramach sieci EURES, praca sezonowa za granicą, zagadnienia dot.
koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, zawody deficytowe, promocja
wydarzenia,
3. Ilość egzemplarzy: ok. 18 220
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
partnerzy społeczni, uczniowie, studenci, absolwenci, osoby zainteresowane
podjęciem pracy za granicą.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
2. Organizacja „pakietów
mobilności” dla
poszukujących pracy, osób
zamierzających zmienić
pracę praz pracowników.
2.1 Pakiety mobilności dla
bezrobotnych i
poszukujących pracy z
Polski i z zagranicy.

Zrealizowano zgodnie z planem.

Opis działania:
Zorganizowano na terenie Polski 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. Spotkania prowadzone były przez doradców
zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, kadrę EURES z
Dolnośląskiego WUP oraz przedstawicieli Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego.
Opracowano i dostarczono pakiety usług informacyjnych (w tym w postaci ulotki
informacyjnej, artykułów sponsorowanych, audycji radiowych) z zakresu usług
EURES, mobilności na europejskim rynku pracy, zasad bezpiecznych wyjazdów za
granice do pracy, czynności niezbędnych do wykonania przed wyjazdem do pracy za
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Organizacja na terenie Polski
warsztatów pn. „Bezpieczne
wyjazdy do pracy za granicę”
Opracowanie i dostarczenie
pakietów usług informacyjnych
(w formie, m.in.: artykułów
sponsorowanych
publikowanych w regionalnych
mediach, ulotek
informacyjnych o charakterze
regionalnym, audycji
radiowych, materiałów
informacyjno – promocyjnych,
itp.) z zakresu mobilności na
Europejskim rynku pracy.
BieŜące świadczenie usług
doradczych i informacyjnych
osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy z zakresu
mobilności na Europejskim
rynku pracy.
.

granicę, w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu, niezbędnych informacji dla osób
planujących powrót do kraju, informacji o wybranych krajach EOG (Austrii, Czechach,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii,
Włochach). Pakiety zawierały równieŜ informacje na temat adresów i źródeł informacji w
regionach dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług EURES.
Podczas spotkań indywidualnych, grupowych, a takŜe telefonicznie, za pośrednictwem
e-maila oraz 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.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba kontaktów WUP z bezrobotnymi i poszukującymi pracy z: Polski: ok. 26 885,
zagranicy z krajów UE/EOG: ok. 143; Liczba wydanych materiałów informacyjnych:
rodzaj -ok. 4; nakład – ok. 14 000 egz.; Liczba przeprowadzonych warsztatów: ok. 2
Liczba uczestników warsztatów: ok. 34, Liczba audycji radiowych : 1.
Wartość dodana: wzmocnienie wizerunku sieci EURES jako źródła rzetelnej wiedzy na
temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę oraz europejskiego pośrednictwa
pracy, zapewnienie uczestnikom warsztatów moŜliwości wymiany doświadczeń w
zakresie poszukiwania pracy za granicą, zapewnienie klientom dostępu do najbardziej
poszukiwanych informacji dotyczących podejmowania pracy za granicą, wzmocnienie
współpracy z regionalnymi mediami.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
w tym: osoby poszukujące pracy, bezrobotni, osoby planujące zmianę pracy, młodzieŜ,
uczniowie, studenci, absolwenci,
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
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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: PUP
Typ wydarzenia: warsztaty, publikacje, udzielanie informacji, audycja radiowa
Miejsce i data wydarzenia: Legnica 13.12.2012 r., Oleśnica 17.12.2012 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 27 062
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: artykuły sponsorowane, broszury („Praca za granicą. Co warto wiedzieć”,
„Bezpieczne wyjazdu do pracy za granicą”)
2. Główny temat publikacji: informacje na temat kwestii związanych z przygotowaniem
się do podjęcia pracy za granicą, bezpieczne wyjazdy do pracy za granice, promocja
usług EURES
3. Ilość egzemplarzy: ok. 14 004
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia,
zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą, usługi EURES

2.2 .Usługi informacyjne dla

Uzyskane rezultaty są zbieŜne z

5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
Opis działania:
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Polaków przebywających za
granicą i planujących
powrót do kraju
Realizacja wyjazdów
doradców EURES do
wybranych państw UE/EOG,
w których znajdują się duŜe
skupiska polskich emigrantów.
Opracowanie ulotek i plakatów
zawierających informacje nt.
praw wynikających z
koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
oraz zasad ubiegania się o
świadczenia.

zaplanowanymi.
WUP w Gdańsku zrealizował 1
spotkanie informacyjne dla
Polaków (planowano
organizację 2 spotkań). W
składzie delegacji poza
pracownikiem kadry EURES był
pośrednik pracy realizujący
zadania EURES w PUP Kartuzy.
WUP w Białymstoku połączył
działanie z działaniem
realizowanym w ramach
wytycznej 2 (działanie 1.2.).
Koszt działania został wykazany
w wytycznej 2.

Udział w spotkaniach informacyjnych i warsztatach dla Polaków przebywających
w Irlandii.
WUP w Gdańsku uczestniczył w spotkaniu informacyjnym i warsztatach dla
bezrobotnych i poszukujących pracy obywateli polskich przebywających w Irlandii .
Spotkanie odbyło się w Dublinie i zostało zorganizowane przez irlandzką kadrę EURES
we współpracy z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach oraz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali
aktualne informacje dotyczące sposobów poszukiwania pracy poprzez sieć EURES oraz
prywatne agencje zatrudnienia, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
warunków Ŝycia i pracy w Polsce, w tym na terenie województwa pomorskiego oraz
moŜliwości zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji na ten cel. Do
udziału w warsztatach zaproszono równieŜ specjalistów, którzy przekazali szczegółowe
informacje nt. moŜliwości uzyskania zasiłków w Irlandii oraz programów przeznaczonych
dla osób bezrobotnych. Ponadto przeprowadzono warsztaty dot. zasad przygotowania
CV i odpowiedniego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej w Irlandii.
WUP w Łodzi wziął udział w spotkaniu informacyjnym z Polakami przebywającymi w
Cork, zainteresowanymi powrotem do kraju lub uzyskaniem informacji nt. sytuacji na
polskim rynku pracy. W spotkaniu udział wzięli członkowie stowarzyszenia Polaków
mieszkających w Cork – My Cork Polish, doradca EURES z Irlandii oraz doradca i
Kierownik Liniowy z WUP Łódź. Podczas spotkania przekazano informację na temat
usług sieci EURES, zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
omówiono sytuację na i lokalnym rynku pracy. Podczas dwudniowej wizyty odbyło się
równieŜ spotkanie z irlandzkim pracodawcą firmą –SouthWestern, która jest liderem
wśród dostawców usług Business Process Outsourcing w Irlandii i Polsce, a takŜe
wzięto udział w dniach 10-12 kwietnia br. forum biznesowym – Cork Meet 2013,
odbywającym się w centrum Cork.
WUP w Białymstoku wziął udział w warsztatach skierowanych do poszukujących pracy
Polaków przebywających w Waterford –„Jak odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy?
Polska czy Irlandia?”. Podczas spotkania uczestnikom przekazano informację dotyczącą
aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy, sposobów poszukiwania pracy, warunków
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Ŝycia i pracy w Polsce oraz omówienia kwestii związanych z powrotem do kraju.
Opracowano ulotki i plakaty zawierające informacje nt. praw wynikających z
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce, rodzaj świadczeń,
formularzy unijnych oraz zasad ubiegania się o świadczenia. Część wyprodukowanych
materiałów przekazano do wybranych doradców EURES z 4 państw, w których znajduje
się największa liczba Polaków (Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Niemcy) oraz do
irlandzkiej organizacji pozarządowej, która organizuje szkolenia m.in. dla migrantów.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba spotkań: ok. 3; Liczba uczestników: ok. 46; Liczba kampanii informacyjnych dla
Polaków przebywających za granicą: ok. 3, Liczba materiałów informacyjnych: rodzaj –
ok. 2, nakład – ok. 2200 egz.
Wartością dodaną podjętych działań jest wzmocnienie wizerunku EURES jako instytucji
zapewniającej rzetelne europejskie pośrednictwo pracy, moŜliwość wykorzystania
elektronicznych wersji wyprodukowanych publikacji i szerszego ich upowszechnienia,
wzmocnienie współpracy z kadrą EURES z krajów UE/EOG oraz partnerami rynku
pracy.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Polacy przebywający za granicą, planujący powrót do kraju, w tym bezrobotni i
poszukujący pracy.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia,
Niemcy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Jobcentre Plus, UWV WERKbedrijf,
Bundesagentur fur Arbeit, International Employment Services Department of Social
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Protection, Mealth Partnership, PUP, Department of Policy & Support, Employer
Engagement Unit, Trinity College Dublin, Stowarzyszenie Polaków mieszkających c Cork
– My Cork Polish, firma SouthWestern – pracodawca irlandzki.
Typ wydarzenia:
spotkanie informacyjne, warsztaty, wizyta studyjna, publikacja ulotek i plakatów
Miejsce i data wydarzenia: Waterford – 25.02.2013 r., Cork 10-12.04.2013 r., Dublin
24.04.2013 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 46
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Irlandia
3. Efekt wydarzenia: Zwiększenie wiedzy wśród bezrobotnych Polaków
przebywających za granicą na temat moŜliwości powrotu do kraju i podjęcia
zatrudnienia.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ulotka „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego UE”
2.Główny temat publikacji: koordynacja systemów zabezpieczenia społeczna, zasiłków
z tytułu bezrobocia, źródła szczegółowych informacji na ten temat oraz instytucji
właściwych
3.Ilość egzemplarzy: ok. 2 200
4.Główna grupa docelowa materiałów: Polacy przebywający za granicą

3. Przygotowanie strategii
umoŜliwiającej wszystkim
poszukującym pracy,
osobom zamierzającym
zmienić pracę oraz

5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
Opis działania:
WUP w Szczecinie planował
zorganizowanie spotkań
informacyjnych nt. portalu
EURES- ze względu na brak

WyposaŜono pośredników pracy wykonujących zadania EURES w PUP i WUP w
ścienne bannery reklamujące strony internetowe EURES i usługi świadczone przez
sieć EURES.
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bezrobotnym dostęp do
informacji na temat EURES
oraz moŜliwościach
znalezienia ofert pracy na
portalu EURES.

3.1 Promowanie portalu
EURES wśród polskich
klientów
WyposaŜenie pośredników
pracy wykonujących zadania
EURES w WUP i PUP w
bannery reklamujące strony
internetowe EURES i usługi
świadczone przez sieć.
Organizacja spotkań
informacyjnych, warsztatów
komputerowych, itp. dla osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy.
Promocja portalu EURES
podczas wydarzeń
promujących usługi EURES.
BieŜące przekazywanie
informacji nt. portalu EURES
osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy.

zainteresowania działania nie
zrealizowano.

Zorganizowano spotkania informacyjne, warsztaty komputerowe (m.in.: „Znajdź
pracę przez Internet. „Znajdź pracę z EURES”). Warsztaty były skierowane do osób
zainteresowanych podjęciem pracy w krajach UE/EOG. W ramach organizowanych
wydarzeń przekazywano uczestnikom informacje nt. obsługi Portalu Mobilności
Zawodowej EURES i polskich stron EURES, moŜliwości poszukiwania pracy w ramach
sieci EURES, usług świadczonych w ramach EURS, zasad bezpiecznego podejmowania
pracy za granicą, aktualnej sytuacji na rynku pracy, itp.
Podczas zajęć uczestnicy mieli moŜliwość nauczenia się samodzielnego korzystania z
portali EURES.
Wydano ulotkę promującą europejski portal EURES, krajową oraz wojewódzką stronę
internetową EURES wraz z danymi kontaktowymi do kadry EURES województwa
dolnośląskiego.
Promowano portal EURES podczas innych wydarzeń, 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.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba spotkań i warsztatów: ok. 7; Liczba uczestników spotkań i warsztatów: ok. 188;
Liczba osób przeszkolonych z obsługi portalu EURES: ok. 188; Liczba rodzajów
wydanych ulotek nt. portalu EURES: rodzaj – 1, nakład – ok. 10 000 egz.; Liczba
wytworzonych bannerów: ok. 24; Udział kadry EURES w targach pracy organizowanych
przez inne WUP: ok. 8
Wartość dodana działania: zdobycie informacji na temat nowych otwartych rynków pracy,
zdobycie nowych kontaktów, które w przyszłości mogą skutkować nawiązaniem
współpracy.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
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osoby bezrobotne, poszukujące pracy, zainteresowane podjęciem zatrudnienia w
krajach UE/EOG
w tym: Polska
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: PUP.
Typ wydarzenia: publikacja ulotki, produkcja bannera ściennego, spotkania
informacyjne, warsztaty komputerowe i informacyjne
Miejsce i data wydarzenia:
Góra, 14.01.2013 r., Świdnica 16.04.2013 r., Białystok 22.02.2013 r., Białystok
08.03.2013 r., Zambrów 22.05.2013 r., Łódź 15.04.2013 r., Targi Edukacji i Pracy Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP w Poznaniu15-16.10.2012 r., Akademia
Rozwoju i Przedsiębiorczości – organizowane przez Biuro Promocji Zawodowej
Studentów i Absolwentów UAM 29.10.2012 r., Konferencja pt. „Rynek pracy w Poznaniu
i aglomeracji poznańskiej” - Rada Wojewódzka SLD Województwa Wielkopolskiego,
Rada Międzypowiatowa OPZZ w Poznaniu, NiezaleŜny Samorządowy Związek
Zawodowy Pracowników oraz H. Cegielski Poznań S.A. „Metalowcy” 06.12.2012 r.,
Zespół Szkół w KrzyŜu Wlkp. 13.02.2013 r., VII Targi Edukacji i Pracy - GCI w Mosinie
07.03.2013 r., VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Szamotułach – PUP Szamotuły
22.03.2013 r., Targi Pracy i Informacji o Mobilności w Szczawnie Zdroju i Wrocławiu .
24-25.01.2013 r., Europejski Dzień Informacji i Rekrutacji w Łodzi oraz Europejskie Targi
Pracy i Informacji w Radomiu 23-24.04.2013 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 188
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, wyposaŜenie klientów w materiały informacyjne dotyczące EURES.
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Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Tytuł: bannery ścienne, ulotki
2.Główny temat publikacji: promocja usług sieci EURES, przewodnik po stronach
internetowych EURES.
3.Ilość egzemplarzy: ok. 10 030
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące pracy, bezrobotni
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
3.2 Europejskie Targi Pracy i
Giełdy Pracy w Polsce
Zorganizowanie na terenie
Polski europejskich targów
pracy, europejskich dni
informacyjno rekrutacyjnych, europejskich
targów przedsiębiorczości,
pracy i edukacji, europejskich
targów pracy i informacji, itp..
Udział kadry EURES w
europejskich targach pracy,
dniach informacyjnych, itp.
organizowanych w Polsce
przez inne WUP.

Opis działania:
Zorganizowano na terenie Polski europejskie targi pracy, m.in. Europejskie Targi
Pracy i Informacji w Radomiu, Europejskie Targi Pracy w Olsztynie, Międzynarodowe,
Pomorskie, Metropolitalne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku,
Europejskie Targi Pracy – Białystok 2013, VIII Międzynarodowe Targi Pracy w Lublinie,
Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Katowicach, Bielsku – Białej i
Częstochowie, Międzynarodowe Targi Pracy w Łodzi, VI Międzynarodowe Targi Pracy
WorkExpo w Rzeszowie, IV Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu.
Do udziału w wydarzeniach zaproszono pracodawców z krajów UE/EOG oraz z Polski,
doradców EURES z krajów UE/EOG, partnerów rynku pracy 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 oraz regionalne media.
W ramach targów zaprezentowano wachlarz usług świadczonych przez sieć EURES,
upowszechniano oferty pracy, informacje na temat praktyk i staŜów w krajach UE/EOG,
zorganizowano i przeprowadzono wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do
pracy za granicą, konsultacje z zakresu sytuacji na europejskich rynkach pracy,
sposobów poszukiwania zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz
podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zorganizowano równieŜ zajęcia dla
matek planujących powrót do pracy po urodzeniu dziecka, panele dyskusyjne,
warsztaty i prezentacje, m.in. nt. warunków Ŝycia i pracy w poszczególnych krajach
UE/EOG, zasad bezpiecznego podejmowania pracy za granicą, w tym korzystania z
usług prywatnych agencji pośrednictwa pracy, zasad opodatkowania dochodów
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uzyskanych za granicą, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a takŜe
warsztaty mające na celu zdiagnozowanie słabych i mocnych stron osób
poszukujących pracy, etc. Uczestnicy mieli moŜliwość skorzystania z indywidualnych
porad doradcy zawodowego oraz ekspertów z NFZ, Izby Skarbowej, Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP), ZUS, sieci UE, OHP, etc.
Rozdawano równieŜ ulotki, broszury oraz materiały informacyjno – promocyjne.
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).
Podczas targów pracy w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Marketing usług urzędów
pracy”, w której udział wzięli eksperci z Polski, Niemiec i obwodu kaliningradzkiego.
Kadra EURES wzięła udział w targach pracy, europejskich dniach informacji i rekrutacji,
itp. organizowanych przez kadrę EURES z WUP z Polski, w celu udzielenia
organizatorom wydarzenia wsparcia, m.in. w obsłudze uczestników, tłumaczeniu na
stanowiskach doradców EURES z krajów UE/EOG, etc.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba zorganizowanych przez WUP europejskich targów i giełd pracy: 8 ; Liczba
odwiedzających targi: ok. 34 000; Udział w targach organizowanych przez inne WUP:
ok. 6
Wartość dodana: wzmocnienie wizerunku sieci EURES jako rzetelnego źródła legalnych
ofert pracy, wiedzy nt. bezpiecznych wyjazdów za granicę, wzmocnienie współpracy z
pracodawcami, partnerami rynku pracy, zapewnienie uczestnikom bezpośredniego
kontaktu z pracodawcami.
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Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w tym zainteresowane podjęciem pracy w
krajach UE/EOG, młodzieŜ, studenci, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane
zmianą zatrudnienia.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Wielka Brytania, Austria, Irlandia,
Czechy, Dania, Słowenia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Francja, Hiszpania, Belgia,
Holandia, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria.
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, WUP,
Urząd Skarbowy, NFZ, Izba Skarbowa, ZUS, OHP, Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej (CIiPKZ), GCI, PIP, PUP, Akademickie Biura Karier (ABK), Targi
Lublin S.A, MPiPS, pracodawcy z Polski i z krajów UE/EOG, Biuro Porad Obywatelskich,
Monsterpolska.pl, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A, Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny „Aeropolis”, Ambasada
Kanady, agencje: FAIR Personal + Qualifizierung GmbH&Co. KG, Work Today,
Promedica 24, Manpower, SpiTra, Fair Personal, Svane Bemanning, Transline Group,
Private care 24, GP People, Goodmorning, Scope, Agencja Pośrednictwa Pracy przy
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, OTTO Polska sp.
z o.o., agencje pracy tymczasowej z Norwegii (Din Bemanning, Svane Bemanning,
Fleksi Bemanning), PFRON, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
Stowarzyszenie EUROPARTNER – Akademicki klub Integracji Europejskiej, Urząd
Marszałkowski woj. podlaskiego, Wojewódzki sztab Wojskowy w Białymstoku, Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Białymstoku, sieci UE: Europass, EuroDesk, Europe Direct
Typ wydarzenia: targi pracy, giełdy pracy, dni informacji i rekrutacji
Miejsce i data wydarzenia: Rzeszów 18.10.2012 r., Lublin 13.03.2013 r., Katowice,
Bielsko – Biała i Częstochowa 11.10.2012 r., Gdańsk 17.04.2013 r., Toruń 08.05.2013 r.,
Białystok 15.05.2013 r., Łódź 23.04.2013 r., Radom 24.04.2013 r., Wrocław i Szczawno
Zdrój 24-25.01.2013 r., 24 – 25.01.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
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1. Liczba uczestników: ok. 34 000
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, podjęcie zatrudnienia
przez osoby poszukujące pracy.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:

4. Prowadzenie
bilateralnych lub
multilateralnych rekrutacji i
usług pośrednictwa pracy
oraz promowanie i realizacja
docelowej mobilności
pomiędzy krajami
członkowskimi i regionami
(…)

DWP z Wałbrzycha nie
zrealizował działania mającego
na celu kontynuację współpracy
z obszarem niemiecko austriackim w rejonie jeziora
Bodeńskiego, z powodu
nieobecności doradcy Eures
odpowiedzialnego za ww.
działanie. Pozostali doradcy
Eures z DWUP realizowali
pozostałe projekty wynikające z

1. Tytuł: katalogi targowe, plakaty informacyjne, ulotki, artykuły promocyjne w prasie,
banery reklamowe, broszury informacyjne
2.Główny temat publikacji: informacje nt. targów, promocja wydarzenia
3.Ilość egzemplarzy: ok. 32 800
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, w tym
młodzieŜ
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
Opis działania:
Zorganizowano i prowadzono projekty rekrutacyjne (w tym poprzez
videokonferencję) oraz rozmowy kwalifikacyjne na rzecz zagranicznych
pracodawców (m.in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Norwegii,
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 /
stolarz budowlany, geolog, pracownik do obsługi parku w rozrywki, monter instalacji
sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, inŜynier automatyk, operator wtryskarki,
mechanik samochodowy, piekarz, pomocnik piekarza, stolarz budowlany, cieśla
szalunkowy, robotnik budowlany, pomocnik budowlany, brygadzista, stolarz, spawacz,
kelner / kelnerka, kucharz / kucharka, recepcjonista w hotelu, pracownik serwisu
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4.1 Europejskie
pośrednictwo pracy dla
polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja projektów
rekrutacyjnych i rozmów
kwalifikacyjnych na rzecz
zagranicznych pracodawców z
róŜnych branŜ.
Nawiązanie współpracy z
organizacjami zrzeszającymi
pracodawców z krajów
UE/EOG (np. Izba ds.
Rolnictwa w Austrii, itp.) którzy
są zainteresowani realizacją
wspólnych projektów
wspierających mobilność
pracowniczą.
Nawiązanie współpracy z
austriacką kadrą EURES z
Tyrolu.
Kontynuacja współpracy z
obszarem niemiecko austriackim w rejonie jeziora
Bodeńskiego.

zawartej umowy i na realizację
w/w projektu zabrakło
moŜliwości czasowych.
Część działań planowanych w
ramach grantu EURES została
zrealizowana ze środków innych
niŜ grant EURES lub w ramach
realizacji innych działań w
ramach grantu EURES (np.
targów pracy), w związku z
czym nie zachodziła
konieczność ponoszenia
dodatkowych kosztów.

hotelowego, sprzedawca, elektryk, pielęgniarka, opiekun, monter instalacji
elektrycznych, konstruktor, frezer CNC, tokarz CNC, Lutowacz SMD, Spawacz
WIG/MAG/MIG, elektronik, ślusarz / mechanik przemysłowy/ mechatronik, mechatronik
pojazdów samochodowych, lakiernik natryskowy, przemysłowy, cieśla, pracownik do
zbioru Ŝonkili, pracownik w parku rozrywki Disneyland, animator, pracownik sezonowy
przy pakowaniu i sortowaniu sadzonek truskawek, pracownik przy zbiorach warzyw i
owoców, mechanik maszyn – konserwator, operator maszyn, kierowca z kat. CE, 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.
DWUP Wałbrzych nawiązał współpracę z austriacką kadrą EURES z Tyrolu. PSZ z
Tyrolu zorganizował spotkanie doradców EURES z Polski, Słowacji, Bułgarii, Hiszpanii,
Węgier i Chorwacji, w celu promocji austriackiego rynku pracy. Podczas wizyty miały
miejsce spotkania robocze z przedstawicielami AMS, kadrą EURES z Tyrolu,
przedstawicielami Izby Gospodarczej oraz pracodawców z branŜy turystycznej,
spedycyjnej, drzewnej. Doradcy EURES poznali warunki Ŝycia i pracy w Tyrolu, odbyły
się prezentacje o regionalnym rynku pracy, przedstawiono system kształcenia. Tyrol jest
zainteresowany zatrudnianiem personelu z innych krajów UE/EOG i bezpośrednim
efektem spotkania były oferty pracy na stanowisko stolarz, operator maszyn,
elektromechanik i mechanik maszyn-konserwator, które DWUP realizował jesienią
2012r.
Prowadzono europejskie pośrednictwo pracy dla pracodawców krajowych i
zagranicznych, a takŜe udzielano bieŜących porad i informacji na temat zasad
europejskiego pośrednictwa pracy w ramach EURES osobom bezrobotnym i
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poszukującym pracy, zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG.
Promowano i upowszechniano oferty pracy zagranicznych pracodawców na
stronach internetowych WUP.
Ponadto w ramach działania doradcy EURES wzięli udział w trzech wydarzeniach:
Engineer workshop – Stavanger i Haugesund, Norwegia, 5-6.09.2012 - skierowane
do norweskich pracodawców zainteresowanych rekrutacją inŜynierów z innych krajów. W
spotkaniu wzięli udział doradcy EURES z Norwegii, Hiszpanii Portugalii, Rumunii i
Polski. Zaprezentowali sytuację na rynku pracy inŜynierów w swoich krajach. Rekrutacją
inŜynierów z Polski zainteresowane były 2 firmy norweskie.
Spotkanie z pracodawcą – Birmingham, Wielka Brytania, 21.03.2013 – dotyczyło
potrzeb rekrutacyjnych firmy Jaguar Land Rover. Dysponuje ona 40 ofertami pracy
dostępnymi na stronie internetowej firmy ale na razie nie wyraŜa zgody na promocję w
mediach moŜliwości zatrudnienia cudzoziemców. Istnieje moŜliwość złoŜenia w Polsce
ofert pracy przez 2 brytyjskie agencje pracy tymczasowej.
Seminarium współpracy polsko-flandryjskiej – Ghent, Belgia, 6-7.05.2013 – miało
na celu zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany ofert belgijskich pracodawców z
Flandrii. W seminarium wzięło udział 17 osób – przedstawiciele VDAB, lokalni doradcy
EURES, 2 doradców EURES z Hiszpanii i Portugalii oraz jeden z Polski. W wyniku
dotychczasowej współpracy od września 2012 r. przekazano łącznie 31 ofert pracy, do
tej pory zatrudniono 7 osób z Polski, aktualnie 9 osób przechodzi tygodniowy próbny
okres pracy. Pozyskano 2 kolejne oferty pracy oraz nawiązano kontakt w sprawie
rekrutacji personelu medycznego.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba CV kandydatów z Polski przyjętych przez WUP w odpowiedzi na ogłaszane
zagraniczne oferty pracy: ok. 8 070 ; Liczba obsłuŜonych przez WUP wakatów,
zgłoszonych przez zagranicznych pracodawców, zainteresowanych rekrutacją
pracowników z Polski: ok. 23 801; Liczba zorganizowanych przez WUP projektów
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rekrutacyjnych / rozmów kwalifikacyjnych: ok. 81 ;
W ramach wytycznej nr 3 potwierdzona liczba pracowników z Polski zatrudnionych przez
zagranicznych pracodawców w ramach Europejskiego pośrednictwa pracy
prowadzonego przez WUP wyniosła : ok. 227. Natomiast w opisywanym okresie
sprawozdawczym polskie PSZ potwierdziły liczbę 724 osób zatrudnionych za granicą
dzięki działaniom EURES. NaleŜy podkreślić, Ŝe istnieją problemy w pozyskaniu od
zagranicznych doradców EURES i pracodawców informacji o ilości Polaków
zatrudnionych za granicą w ramach prowadzonych rekrutacji dlatego teŜ moŜna przyjąć
załoŜenie, Ŝe liczba zatrudnionych jest o wiele większa niŜ podano wyŜej.
Liczba kampanii informacyjnych: ok. 4; Liczba udzielonych klientom porad podczas
bieŜącej pracy: ok. 8 470;
Liczba spotkań kooperacyjnych na terenie EOG: 4;
W ramach trzech wydarzeń międzynarodowych zorganizowanych za granicą, w których
brali udział polscy doradcy EURES uzyskano następujące rezultaty:
• Liczba CV kandydatów z Polski przyjętych przez WUP w odpowiedzi na ogłaszane
zagraniczne oferty pracy – 502;
• Liczba pracowników z Polski zatrudnionych przez zagranicznych pracodawców w
ramach Europejskiego pośrednictwa pracy prowadzonego przez WUP – 9;
• Liczba obsłuŜonych przez WUP wakatów, zgłoszonych przez polskich
pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z UE/EOG – 79.
Wartość dodana: nawiązanie współpracy z pracodawcami zagranicznymi oraz
przedstawicielami PSZ z krajów UE/EOG
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
w tym: osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Polski oraz innych krajów UE/EOG,
osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG; osoby
zainteresowane zmianą zatrudnienia, pracodawcy.
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1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Włochy,
Norwegia, Hiszpania, Francja, Austria, Holandia, Szwecja, Belgia, Czechy, Estonia,
Irlandia, Litwa, Malta, Słowenia, Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ z Austrii, Niemiec, Finlandii, Hiszpanii,
kadra EURES z krajów UE/EOG (m.in. z Holandii, Austrii, Niemiec, Norwegii,
pracodawcy z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Francji,
Austrii, Holandii, Szwecji.
Typ wydarzenia: projekty rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, udzielanie informacji i
porad, wizyta studyjna
Miejsce i data wydarzenia:
Polska: Gdańsk 06.11.2012 r., Gdańsk 07.12.2012 r., Gdańsk 09.12.2012 r., Gdańsk 17
– 18.02.2013 r., Gdańsk 06.03.2013 r., Gdańsk 06.02.2013 r., Wrocław 10.07.2012 r.,
Soltau 17-18.02.2013 r., Lubin 24.05.2013, Kłodzko 25.05.2013 r., Świdnica 20.03.2013
r., Poznań 30.08.2012, Poznań 10.12.2012 r., Poznań 28.01.2013 r., Toruń 08.05.2013
r., Warszawa 14.03.2013r.
Kraje UE: Austria, Schonberg 30.07. – 04.08.2012 r.; Norwegia, Stavanger, Haugesund,
5-6.09.2012; Wielka Brytania, Birmingham, 21.03.2013; Belgia, Ghent, 6-7.05.2013.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 8 070
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, zapewnienie osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z
pracodawcami.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ogłoszenia prasowe
2.Główny temat publikacji: ogłoszenia o naborze do pracy
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3.Ilość egzemplarzy: ok. 9 emisji
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
4.3. Promowanie
zagranicznych ofert pracy w
polskich mediach
Upowszechnianie ofert pracy
zagranicznych pracodawców
w polskich mediach.

WUP w Lublinie nie zrealizował
planowanego działania ze
względu na brak odpowiednich
ofert pracy (planowano
publikację ok. 6 ogłoszeń
prasowych).

Opis działania:
W ramach działania promowano oferty pracy zagranicznych pracodawców w
polskich mediach (lokalnej i regionalnej prasie), w celu skutecznego ich
upowszechnienia. Ogłoszenia dotyczyły ofert pracy w branŜy rolniczej, budowlanej,
usługowej, słuŜby zdrowia, hotelarskiej, prac sezonowych itp.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba ogłoszeń z zagranicznymi ofertami pracy w lokalnych i regionalnych mediach: ok.
31
Wartość dodana: wzmocnienie / nawiązanie współpracy z pracodawcami z krajów
UE/EOG.
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
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: pracodawcy z Danii, Holandii, Wielkiej
Brytanii, Austrii, Malty, Holandii, Niemiec, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Czech.
Typ wydarzenia: ogłoszenia prasowe
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: nie dotyczy
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: nie dotyczy
3. Efekt wydarzenia: podjęcie zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy,
zrealizowanie ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców z krajów UE/EOG,
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umoŜliwienie dostępu do ofert pracy szerszej grupie osób.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ogłoszenia prasowe
2.Główny temat publikacji: oferty pracy pracodawców z krajów UE/EOG
3.Ilość egzemplarzy: 31
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące pracy,
zainteresowane podjęciem pracy w krajach UE/EOG
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
Opis działania:

5. Wykorzystanie
„wielokanałowości” oraz
usług samoobsługowych w
celu dostarczenia
podstawowych informacji i
porad na temat mobilności
oraz usług pośrednictwa
pracy.

Przekazywano informacje z zakresu mobilności na europejskim rynku pracy poprzez
„Zieloną Linię” – Centrum Informacyjno – Konsultacyjne słuŜb zatrudnienia.
Działanie realizowane i finansowane w ramach środków innych niŜ grant EURES.
Osiągnięte wyniki / efekty:
zapewnienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy dostępu do informacji i porad
na temat mobilności oraz usług pośrednictwa pracy.

5.1. Zorganizowanie infolinii
nt. usług oferowanych w
ramach sieci EURES
5.3. Internet jako narzędzie
do kontaktu z klientami
Zorganizowanie czatu na
portalu internetowym z
doradcą EURES.
Aktualizacja strony
internetowej EURES w WUP
w województwie kujawsko –
pomorskim.

Opis działania:
Wirtualne targi pracy zostały
zorganizowane zgodnie z
planem, nie osiągnięto
zaplanowanej ilości
odwiedzających ze względu na
krótki okres promocji wydarzenia
wynikający ze skomplikowanych
procedur zatwierdzania
zamówienia publicznego na
wykonanie usługi

Zorganizowano czat na ogólnopolskim portalu internetowym www.onet.pl z doradcą
EURES, w celu prezentacji usług oferowanych w ramach EURES. Działanie zostało
poprzedzone kampanią informacyjną.
Zaktualizowano stronę internetową EURES w WUP w województwie kujawsko –
pomorskim. Strona uzyskała moŜliwość zamieszczania ofert pracy w formacie PDF,
pobierania szablonów CV w róŜnych wersjach językowych, zakładkę z aktualnościami i
archiwum wydarzeń EURES, moŜliwość wysyłania newslettera oraz uzyskania opinii od
osób korzystających ze strony nt. zamieszczonych informacji i ofert pracy,
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Przekazywanie informacji
drogą e-mailową, jak równieŜ
za pomocą narzędzi
internetowych dostępnych na
stronach internetowych WUP i
Zielonej Linii, itp.
Zorganizowanie wirtualnych
targów pracy z udziałem
doradców EURES z WUP.

Przekazywano informacje na temat mobilności, poszukiwania pracy za granicą oraz
moŜliwości korzystania z usług EURES drogą e-mailową, jak równieŜ za pomocą
narzędzi internetowych dostępnych na stronach internetowych WUP i Zielonej Linii, itp.

Zorganizowano wirtualne targi pracy w dniach 15-19.04.2013 r. W ramach targów
dostępne były wirtualne seminaria oraz rozmowy on-line z doradcami EURES,
zaprezentowano zagraniczne oferty pracy, przygotowano pakiet informacji nt.
bezpiecznego wyjazdu i podjęcia pracy za granicą. W targach wzięło udział 15 doradców
EURES z WUP. W celu organizacji targów wynajęto salę pokazową dla EURES na
platformie Monster Polska.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Czat na www.onet.pl
Liczba zorganizowanych czatów: 1; Liczba uczestników czatu: 26
Liczba zaktualizowanych stron internetowych: 1;
Liczba osób, którym udzieli się informacji przez e-mail: ok. 17 000;
Wirtualne targi pracy
Liczba wirtualnych targów pracy: 1; Liczba odsłon wirtualnej sali pokazowej EURES 27,7 tys. odsłon; Liczba czatów z doradcami EURES – 15; liczba webinariów – 5.
Wartość dodana: zapewnienie szybkiego dostępu do informacji klientom sieci EURES,
rozpoznanie i zdobycie wiedzy nt. internetowego kanału dotarcia do klientów urzędów
pracy, promocja usług międzynarodowego pośrednictwa pracy w krajach UE/EOG.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: bezrobotni i
poszukujący pracy za granicą, korzystający z Internetu.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
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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: wojewódzkie urzędy pracy
Typ wydarzenia: wirtualne targi pracy, informowanie, aktualizacja strony internetowej,
czat internetowy
Miejsce i data wydarzenia:
Czat na www.onet.pl: 22.05.2013
Wirtualne targi pracy: 15-19.04.2013
Pozostałe wydarzenia: czerwiec 2012 – maj 2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 9,6 tys. unikalnych uŜytkowników
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, zwiększenie dostępu bezrobotnym i
poszukującym pracy do informacji na temat usług EURES; wskazanie na moŜliwość
organizacji wirtualnych wydarzeń jako dodatkowej formy komunikacji z bezrobotnymi,
poszukującymi pracy, pracodawcami.
5.4. Udostępnianie narzędzi
samoobsługowych
Zapewnienie osobom
bezrobotnym i poszukującym
pracy dostępu do stanowisk
komputerowych z dostępem
do Internetu.

Opis działania:
Zapewnienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy dostępu do stanowisk
komputerowych z dostępem do Internetu.
Udostępnienie 1 kiosku samoobsługowego w WUP do dyspozycji osób poszukujących
pracy oraz pracodawców.
Działania zostały zrealizowane ze środków własnych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
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Liczba udostępnionych kiosków: 1
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
w tym: osoby bezrobotne, poszukujące pracy
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: dostęp do narzędzi samoobsługowych
Charakterystyka uczestników wydarzenia: nie dotyczy
1. Liczba uczestników: nie dotyczy
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: nie dotyczy

6. Organizacji Europejskich
Dni pracy (EDP) w Polsce
Zorganizowanie w Polsce
Europejskich Dni Pracy (EDP).

WUP Kraków wykonał materiały
informacyjne (m.in. plakaty) ze
środków własnych, w związku z
wydłuŜoną procedurą
przetargową realizowaną w
WUP, wynikającą z
niedopełnienia przez
wykonawcę warunków
formalnych, materiały WUP.
WUP Olszyn zrealizował
wydarzenia ze środków
własnych.
WUP w Gdańsku zwiększył

3. Efekt wydarzenia: umoŜliwienie dostępu do informacji przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, w tym narzędzi samoobsługowych
Opis działania:
Zorganizowano w Polsce Europejskie Dni Pracy (EDP) w Gdańsku, Krakowie,
Poznaniu i Toruniu.
W dniu 17.04.2013 r. zorganizowano EDP w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli
doradcy EURES z krajów UE/EOG, pracodawcy zagraniczni, a takŜe przedstawiciele
PUP, ZUS, NFZ, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Miasta Poznania oraz
Akademickich Biur Karier. Łącznie wybudowano 31 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 oraz artykułów prasowych.
W dniu 18.04.2013 r. WUP w Gdańsku zorganizował Europejski Dzień Pracy.
Wydarzenie miało na celu promocję mobilności edukacyjnej i zawodowej w Europie
wśród mieszkańców Pomorza, informowanie o zasadach bezpiecznego poruszania się
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liczbę ogłoszeń prasowych,
plakatów reklamowych, a takŜe
zrezygnował z zaplanowanej
promocji EDP na portalach
internetowych oraz opracowania
ulotki informacyjnej w formie
insertu (ze względu na wyŜsze
niŜ przewidywano koszty).

po rynku pracy oraz aktualnej sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach
europejskich. Doradcy EURES z 10 krajów UE/EOG z: Danii, Rumunii, Irlandii, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Austrii, Czech oraz Belgii promowali swoje
regionalne rynki pracy oraz udzielali informacji na temat Ŝycia i pracy w poszczególnych
krajach.
Ponadto w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele takich instytucji jak: Agencja
Rozwoju Pomorza S.A. (udzielała bezpłatnych informacji i świadczyła usługi doradcze
dla przedsiębiorców oraz osób i podmiotów zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą), Europe Direct Gdańsk (ogólnoeuropejska sieć informacyjna udzielająca
m.in. informacji dot. praw obywateli UE i sposobach ich dochodzenia, wskazówek, do
kogo się zwrócić, dane kontaktowe - na poziomie UE, krajowym lub lokalnym,
Pomorska Wojewódzka Komenda OHP (działania kierowane do młodzieŜy poszukującej
zatrudnienia sezonowego, krótkoterminowego jak i stałego); Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej OHP (usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieŜy w ramach zajęć
indywidualnych i grupowych na temat rynku pracy, organizowanych szkoleń, treningów,
kursów umiejętności oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z
edukacji na rynek pracy); Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku (udzielał porad i
informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy); Eurodesk Gdańsk (sieć informacyjna
dla młodzieŜy i osób pracujących z młodzieŜą, konsultanci udzielali bezpłatnych
informacji o moŜliwościach studiowania, pracy, wolontariatu we wszystkich krajach UE);
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (posiadał aktualne oferty pracy, jak równieŜ udzielał
informacji na temat staŜy, rozpoczęcia szkoleń oraz innych form wsparcia dla osób
bezrobotnych). Gościom zagranicznym oraz wystawcom zapewniono: catering oraz
przygotowane stanowiska wystawiennicze.
W dniu 17.10.2012 r. WUP w Olsztynie zorganizował Europejskie Dni Pracy.
Podczas wydarzenia pracy pracodawcy z Niemiec, Danii i Belgii oraz doradcy Eures z
Irlandii, Włoch, Szwecji i Belgii
prezentowali oferty pracy i rozmawiali z
zainteresowanymi na temat moŜliwości zatrudnienia i warunków pracy w wybranych
krajach. MoŜna było skorzystać równieŜ z ofert pracy w: Holandii, Niemiec, Austrii,
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwy, Malty, Norwegii, Słowacji i Wlk.
Brytanii. Podczas wydarzenia z ofert pracy w Olsztynie i powiecie olsztyńskim mogli
skorzystać bezrobotni przy stoisku Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz Urzędu
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Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Oferty pracy dla młodzieŜy były dostępne przy stoisku
Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej OHP. Uczestnikom wydarzenia
przedstawiono 165 ofert pracy z 17 krajów UE/EOG na blisko 910 wolnych miejsc pracy.
Były to propozycje zatrudnienia m.in.: w ogrodnictwie, przetwórstwie owocowowarzywnym, budownictwie, gastronomii-hotelarstwie, przemyśle, usługach, branŜy IT i
słuŜbie zdrowia. Na wymienione wyŜej oferty, dostępne przed wydarzeniem, osoby
zainteresowane przesłały elektronicznie ponad 550 CV. Uczestnicy mogli równieŜ
skorzystać z ofert pracy będących w bazie słuŜb zatrudnienia sieci EURES,
wykorzystując obecność doradców EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
W dniach 7 – 10.05.2013 r. odbyły się Europejskie Dni Pracy w Nowym Sączu,
Tarnowie i Krakowie. Współorganizatorami wydarzenia byli: powiatowe urzędy pracy
oraz Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Planowane
wydarzenia miały odmienny charakter w kaŜdym mieście: w Krakowie były to targi pracy
i mobilności, w Tarnowie - seminaria dla poszukujących pracy, w Nowym Sączu konferencje i spotkania dotyczące transgranicznego rynku pracy.
Do udziału w ww. wydarzeniach zostali zaproszeni pracodawcy krajowi, zagraniczni,
agencje pracy tymczasowej z małopolskiego rynku pracy oraz z wybranych krajów
UE/EOG, doradcy EURES z krajów UE, przedstawiciele instytucji, m.in.: Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiciele innych sieci europejskich oraz urzędy pracy.
Podczas Targów Pracy Krakowie odbyły się prezentacje doradców EURES na temat
mobilności geograficznej i zawodowej w takich krajach jak Norwegia, Niemcy, Słowacja,
Włochy i Słowenia. W Tarnowie odbyło się seminarium „Praca w Europie – o czym warto
wiedzieć?” Uczestnikom przekazano informacje na temat róŜnych aspektów dot.
zatrudnienia w krajach UE/EOG, omówiono zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji na
europejskim rynku pracy, nabywania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia, rozliczeń
podatków z tytułu dochodów osiąganych za granicą, podlegania ubezpieczeniu
społecznemu.
W programie Europejskich Dni Pracy w Tarnowie znalazły się m.in. cztery tematyczne
spotkania informacyjno - warsztatowe pt. „Mobilność na europejskim rynku pracy –
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami podczas EDP 2013”
Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjno warsztatowe „Mobilność geograficzna i
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zawodowa w UE i EOG” dla osób poszukujących pracy i powracających po pracy za
granicą. Spotkanie było okazją do promocji zagadnień związanych z mobilnością na
rynku pracy w Polsce i pozostałych krajach UE, a takŜe bliŜszego zapoznania się z
ofertą EURES.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba zorganizowanych EDP w Polsce: 4 ; Liczba odwiedzających EDP: ok. 8 020.
Wartość dodana: wzmocnienie współpracy z pracodawcami oraz partnerami rynku pracy,
zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy.
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, Irlandia, Francja, Słowenia, Wielka Brytania, Czechy, Włochy, Litwa,
Holandia, Finlandia, Austria, Belgia, Węgry
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ, PUP, ZUS, Urząd Miasta Poznania,
NFZ, PIP, ABK, Starostwo Powiatowe, Izba Skarbowa, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,
Europe Direct Gdańsk, Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej OHP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, Eurodesk Gdańsk,
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, przedstawiciele EURES z krajów UE/EOG, Baltic
Workfce UAB Litwa i Dania, Diemstem Amm Hois Belgia, Fundacja Borussia, MUP w
Olsztynie, UPPO w Olsztynie, Procare 24, Promedica 24, WK Personaldienstleistungen
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GmbH, Exotic Green, Spitre GmbH, OHP w Olsztynie, Fundacja Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA, Instytut Edukacji i Sportu
Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP, Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolskie
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,
Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce, Grocki Urząd Pracy w Krakowie, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie Rozwoju Integracji MłodzieŜy
STRIM, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, , WUP w Krakowie wraz z zespołami
zamiejscowymi i zespołami merytorycznymi, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego-Departament Funduszy Europejskich, Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie, agencje pracy tymczasowej: EPUP, ADECCO, Interkadra,
Randstad,Monsterpolska.pl. Career Investment, pracodawcy: Kenexa, IBM, Alexander
Mann, CAPITA, SERCO, Leroy Merlin, Technocasa, Aspen, StraŜ Miejska Kraków,
PRUDENTIAL, Capgemini, IMPEL CLEANING, e-harmonogram.pl
Typ wydarzenia: EDP
Miejsce i data wydarzenia:
Poznań 17.04.2013 r., Gdańsk 18.04.2013r., Olsztyn 17.10.2012 r.,
Nowy Sącz, Tarnów i Kraków 7 – 10.05.2013 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 8 020
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:. 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, podjęcie zatrudnienia przez część osób uczestniczących
Strona 74 z 132

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2012 – 31 maja 2013
Grant EURES - POLSKA
umowa finansowa nr VS/2012/0141, nr Księgowy Komisji Europejskiej SI2.622768
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w wydarzeniach.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ulotki, plakaty, banery, artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe
2.Główny temat publikacji: promocja ww. wydarzeń, informacja nt. organizowanych
wydarzeń
3.Ilość egzemplarzy: ok. 2 380
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące pracy,
zainteresowane podjęciem pracy za granicą
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
7. Dokonanie ustaleń
między partnerami EURES z
krajów wysyłających i
przyjmujących w celu
wsparcia mobilnych
pracowników przed
wyjazdem do kraju
docelowego, w trakcie
przenosin i po przyjeździe.

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

Działanie zrealizowane ze
środków własnych WUP.

Opis działania:
W ramach działania prowadzono bieŜącą wymianę informacji z kadrą EURES z krajów
UE/EOG w celu aktualizowania danych w zakresie ofert pracy, zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych, sytuacji na europejskim rynku pracy, podnoszenia standardów jakości
usług świadczonych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Ponadto dokonywano
ustaleń w zakresie organizacji warsztatów dla Polaków przebywających w Irlandii oraz
prowadzenia naboru na oferty prac sezonowych w Wielkiej Brytanii.
Działanie zrealizowane ze środków własnych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba kontaktów z partnerami EURES: ok. 13, Liczba doradców EURES, z którymi
dokonano ustaleń: ok. 7,
Wartość dodana: wzmocnienie współpracy w ramach sieci EURES w UE/EOG.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
w tym: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, zainteresowane podjęciem pracy za
granicą
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świadczonych osobom
zamierzającym podjąć
zatrudnienie lub pracującym
w UE

1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia
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
Charakterystyka uczestników wydarzenia: nie dotyczy

Nawiązanie kontaktu oraz
kontynuacja współpracy z
doradcami EURES z
zagranicy, pracodawcami z
UE/EOG oraz innymi
partnerami,

1. Liczba uczestników: nie dotyczy
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: nie dotyczy
3. Efekt wydarzenia:. 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.

Kontynuacja, nawiązanej w
2011 r. współpracy z
niemieckim urzędem pracy we
Freisingu.

Opis działania:

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

Działanie zrealizowane w grancie EURES 2011 - 2012

WYTYCZNA NR 4 – Nawiązywanie współpracy z innymi udziałowcami
1. Koordynacja działań
EURES z udziałowcami,
aktywnymi w promowaniu
mobilności na poziomie
europejskim, krajowym i
lokalnym.

Współpraca z udziałowcami na
regionalnym rynku pracy
realizowana była takŜe w
ramach innych wytycznych.

Opis działania:
Udział kadry EURES w szeregu spotkań z udziałowcami regionalnych rynków pracy oraz
targach pracy organizowanych przez udziałowców. Podczas spotkań omówiono m.in.
działania planowane do realizacji w roku 2012/2013, dokumenty Europass oraz
dyskutowano nt. mechanizmów współpracy w zakresie realizowanych działań, w tym
wspólnych działań z Komendą Wojewódzkiej Policji w zakresie problematyki handlu
ludźmi.
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Współpraca z udziałowcami
na regionalnym rynku pracy
Prowadzenie działań
informacyjnych
zróŜnicowanych pod kątem
potrzeb róŜnych grup
docelowych. Udostępnianie
materiałów informacyjnych nt.
sieci EURES. Umieszczanie
na stronach internetowych
partnerów informacji oraz
odpowiednich linków.
Organizacja spotkań
informacyjnych i roboczych z
udziałowcami na regionalnym
rynku pracy. Udział i
wspieranie wydarzeń
organizowanych przez
partnerów w Polsce
(warsztaty, spotkania
informacyjne, seminaria, targi
pracy). Włączanie partnerów
do udziału lub odwiedzenia
EDP i innych wydarzeń
informacyjno-promocyjnych
realizowanych w ramach
grantu EURES.

Organizacja konferencji dla małopolskich udziałowców rynku pracy, w tym z polsko –
słowackiego rynku pracy. Podczas konferencji została zaprezentowana ekonomiczna gra
planszowa pt. Chłopska Szkoła Biznesu do wykorzystania podczas spotkań i warsztatów
z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, która uczy kreatywności,
przedsiębiorczości i samodzielnego myślenia.
Nawiązanie współpracy z jednostkami OHP w woj. opolskim.
Organizacja spotkania pt. „EURES – mobilność – młodość” w Katowicach. Podczas
spotkania uczestnicy zapoznali się z działalnością i zadaniami realizowanymi przez
zaproszone instytucje, moŜliwościami podejmowania staŜy oraz praktyk w instytucjach
unijnych, działaniami realizowanymi w ramach programu „MłodzieŜ w Działaniu” oraz
projektami współpracy polsko – niemieckiej skierowanymi m. in. do osób młodych.
Rozesłanie materiałów na temat sieci EURES do udziałowców rynku pracy województwa
zachodniopomorskiego.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Upowszechnienia wiedzy na temat sieci EURES, w tym współpracy transgranicznej
Polska – Słowacja, moŜliwości podejmowania staŜy oraz praktyk w instytucjach unijnych,
działań realizowanych w ramach programu „MłodzieŜ w Działaniu” oraz projektów
współpracy polsko – niemieckiej skierowanymi m. in. do osób młodych.
Nawiązanie kontaktów z ok. 40 pracodawcami: promocja działań i usług EURES.
Współpraca z udziałowcami rynku pracy (np. ABK, uczelniami wyŜszymi, OHP, GCI)
przekłada się na moŜliwość dotarcia z informacją o EURES do jeszcze większej liczby
odbiorców.
Liczba szkoleń/seminariów/ spotkań informacyjnych, w których kadra EURES brała
aktywny udział – 20
Liczba zorganizowanych konferencji – 1
Liczba instytucji zewnętrznych, z którymi nawiązana została współpraca – 79
Liczba kontaktów z instytucjami zewnętrznymi – 162
Liczba instytucji, do których została wysłana informacja na temat EURES - 69
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Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Bezrobotni i poszukujący pracy, absolwenci, osoby zainteresowane mobilnością
zawodową, przedstawiciele instytucji będących udziałowcami rynku pracy.
w tym:
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: Słowacki Urząd Pracy Spraw Socjalnych i
Rodziny w: Starej Lubowni , Bardejowie, Popradzie, KeŜmarku, Stropkovie, Sądecki
Urząd Pracy w Nowym Sączu, PUP: dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, w
Gorlicach, Nowym Targu, Limanowej, Urząd Miasta Nowy Sącz, ZUS - Oddział w
Nowym Sączu, OHP, Biura Karier, Komenda Policji i Okręgowy Inspektorat Pracy woj.
podlaskiego, GCI, Regionalny Punkt Informacji Europejskiej, EUROPE Direct,
EURODESK, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, Biuro Promocji Zawodowej
Studentów i Absolwentów UAM, Rada Wojewódzka SLD Województwa Wielkopolskiego,
Rada Międzypowiatowa OPZZ w Poznaniu, NiezaleŜny Samorządowy Związek
Zawodowy Pracowników oraz H. Cegielski Poznań S.A. „Metalowcy”, Zespół Szkół w
KrzyŜu Wlkp.
Typ wydarzenia:
spotkania informacyjne, targi pracy, konferencje, prelekcje
Miejsce i data wydarzenia: 19.09.2012r. -Zielona Góra, 19.10.2012r. - Zielona Góra,
12-13.03.2013r., 12.03.2013r., 18.03.2013r.- śary, Zielona Góra, 27.03.2013r. - Nowa
Sól, 18.04.2013r. - Sulechów, 19.04.2013r. - Gubin, 07.05.2013 – Nowy Sącz,
12.04.2013 – Opole, 12.04.2013 r., - Przemyśl, 17.04.2012 r. – Dębica, 09.05.2013 r. Rzeszów, 30.11.2012 r. – Białystok, 28.03.2013 r. – Katowice, 15-16.10.2012 r. –
Poznań, 29.10.2012 r. – Poznań, 06.12.2012 r. – Poznań, 13.02.2013 r. - KrzyŜ Wlkp.,
07.03.2013 r.- Mosina, 22.03.2013r. - Szamotuły
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
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1. Liczba uczestników: ok. 710
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska (w tym:
udziałowcy lubuskiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego rynku pracy, patrz:
pkt. grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania
3. Efekt wydarzenia: Wzrost wiedzy nt. usług świadczonych przez sieć EURES, wzrost
informacji nt. bezpiecznego poszukiwania pracy, wymiana informacji na temat
realizowanych zadań które mogą być pomocne klientowi sieci EURES.
Dotarcie z ofertą usług sieci EURES do pracodawców, którzy nie mogąc znaleźć
odpowiedniego personelu na rynku pracy województwa podkarpackiego byliby
zainteresowani rekrutacjami międzynarodowymi.
Wypracowanie mechanizmów współpracy z udziałowcami rynku pracy. Nawiązanie
współpracy z instytucjami, organizacjami, sieciami UE, których działalność jest związana
z mobilnością geograficzną i zawodową.
2. Koordynacja działań
EURES z odpowiednimi
Ministerstwami i Agencjami,
zajmującymi się kwestiami
zasiłków dla bezrobotnych,
itp.
Gdy pojawi się potrzeba
uzyskania przez kadrę
EURES szczegółowych
informacji z zakresu
koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
w krajach UE/EOG, MPiPS
podejmie stosowne działania
we współpracy z
Departamentem Koordynacji

Opis działania:
Współpraca z Departamentem Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych
MPiPS ze względu na organizowane w ramach wytycznej nr 3 wirtualne targi pracy.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Pozyskanie informacji nt koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
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Systemów Zabezpieczeń
Społecznych MPiPS.
Działanie realizowane i
finansowane z innych niŜ
grant EURES środków
finansowych.
3. Współpraca z innymi
sieciami UE
Nawiązanie współpracy lub jej
kontynuacja z innymi sieciami
o zasięgu Europejskim, m.in.
Europass, Europe Direct,
Eurodesk, SOLVIT,
PLOTEUS, EURAXESS,
ECAS. Wymiana materiałów
informacyjnych z innymi
sieciami i organizowanie
spotkań dotyczących
wspierania mobilności.
Promocja działań i usług
EURES wśród innych sieci
UE. Włączanie innych sieci w
przedsięwzięcia realizowane
w Polsce, takie jak targi pracy,
EDP, spotkania informacyjne,
szkolenia, konferencje.
Uczestniczenie w
wydarzeniach organizowanych
przez inne sieci UE

Ze względu na brak
zainteresowania PUP w woj.
podlaskim nie zostało
zorganizowane oddzielne
spotkanie. Dana tematyka
włączona zostało do spotkań
organizowanych w ramach
wytycznej 3.
Współpraca z innymi sieciami
UE realizowana była takŜe w
ramach wytycznych 2 – 3.
Materiały pozyskane od
krajowego Centrum EUROPASS
były promowane i
wykorzystywane podczas
wszystkich działań
realizowanych przez kadrę
EURES.

Opis działania:
Udział w spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i innymi
organizacjami w celu omówienia szczegółów zaplanowanego na jesień 2012 r.
wydarzenia „Mobilna młodzieŜ”.
Udział w wydarzeniu organizowanym w Polsce przez Komisję Europejską pod nazwą
„Mobilna młodzieŜ”, w czasie którego prowadzone było stoisko EURES.
Udział w spotkaniu informacyjnym, którego celem było zaprezentowanie
przedstawicielom sieci EURES pakietu dokumentów Europass, ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentu Europass-CV. Organizacja warsztatów EUROPASS i
EURES dla poszukujących pracy w krajach EOG.
Udział w spotkaniu informacyjnym nt. Wolontariatu Europejskiego.
Organizacja seminarium pt. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”. Podczas
seminarium omówione zostały następujące zagadnienia: Mobilny Radom – staŜe dla
osób bezrobotnych w Niemczech, działalność polskiej Fundacji im. Roberta Schumana,
europejski program informacji dla młodzieŜy Euro Desk i wybrane programy FRSE,
Europass Twoje dokumenty – Twoja przyszłość, praca i Ŝycie w Danii –
wideokonferencja za pomocą Blackboard Collaborate, działalność Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct Warszawa oraz działania EURES 2013/2014.
Umieszczenie na stronie intrnetowej WUP w Szczecinie linków do sieci i portali UE
zajmujących się mobilnością.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Upublicznienie idei mobilności europejskiej.
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Nawiązanie współpracy z instytucjami świadczącymi usługi w zakresie mobilności
umoŜliwiło dotarcie z informacją m.in. z Portfolio Europass i EURES do szerszego grona
zainteresowanych.
Upublicznienie informacji na moŜliwości podejmowania pracy za granicą oraz
działalnością innych instytucji współpracujących z EURES.
Liczba szkoleń dla kadry EURES – 2 (Wolontariat Europejski, Europass)
Liczba warsztatów / seminariów organizowanych w ramach EURES – 2 (w tym:
”Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”).
Liczba spotkań roboczych – 1
Liczba wydarzeń sieci EURES, w których kadra EURES brała udział – 1 (Mobilna
MłodzieŜ)
Liczba linków do sieci UE umieszczonych na stronach WUP - 17
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
poszukujący pracy , instytucje / sieci wspierające mobilność zawodową wśród młodzieŜy
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: Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Europejski Serwis
Edukacji Zawodowej, Wydział Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu, Europass,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „MłodzieŜ w
działaniu”, Eurodesk, WUP, PUP, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Akademickie
Biura Karier, MłodzieŜowe Biura Pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców,
organizacje pozarządowe.
Typ wydarzenia:
spotkania robocze / informacyjne, szkolenie, wydarzenie „Mobilna MłodzieŜ”,
seminarium, warsztaty
Miejsce i data wydarzenia:
12.07.2012r. - Wrocław , 12 – 13.10.2012r. - Wrocław , 26 – 27.11.2012r. - Warszawa ,
28 – 29.11.2012r. - Warszawa, 4.04.2013 r. - Warszawa, 17.05.2013 r. - Włocławek
Strona 81 z 132

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2012 – 31 maja 2013
Grant EURES - POLSKA
umowa finansowa nr VS/2012/0141, nr Księgowy Komisji Europejskiej SI2.622768
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 220
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska (w tym:
podmioty patrz: pkt. grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania)
3. Efekt wydarzenia: Nawiązanie współpracy kadry EURES z innymi sieciami o zasięgu
Europejskim, takimi jak przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, wymiana informacjami
na temat usług, wzajemnych świadczeń.
Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, zapoznanie się działaniami organizacyjnymi i
merytorycznymi przy organizacji róŜnych wydarzeń z instytucjami z którymi juŜ wcześniej
została nawiązana współpraca,
Udział kadry EURES w wydarzeniach innych sieci o zasięgu europejskim.
MoŜliwość uzyskania kompleksowej informacji przez osoby poszukujące pracy nt.
dokumentów EUROPASS , usług EURES, poruszania się po europejskim rynku pracy,
itp.
4. Współpraca z
organizacjami aktywnymi na
rzecz integracji
pracowników z innych
krajów oraz ich rodzin (…)
Współpraca z fundacjami lub
stowarzyszeniami
uzupełniającymi i
wspierającymi działania
EURES, związane z adaptacją
międzykulturową pracowników

Przedstawiciele organizacji
działających na rzecz integracji
cudzoziemców nie brali udziału
w działaniach realizowanych w
ramach grantu EURES jednakŜe
informacje i materiały pozyskane
od Fundacji Przeciwko Handlowi
Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
były promowane i
wykorzystywane podczas
działań realizowanych w ramach
innych wytycznych.

Opis działania:
Współpraca z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
Działanie zrealizowane ze środków własnych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Pozyskanie materiałów informacyjnych.
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z innych krajów. Włączanie
powyŜszych organizacji w
przedsięwzięcia realizowane
w ramach grantu EURES.
Organizacja spotkania
informacyjnego dotyczącego
zagadnień komunikacji
międzykulturowej, integracji
cudzoziemców, konsekwencji
migracji. Wymiana materiałów
informacyjnych.
Nawiązanie i kontynuacja
współpracy z organizacjami
takimi jak „Barka” czy
Fundacja Przeciwko Handlowi
Ludźmi i Niewolnictwu „La
Strada”.

Z uwagi na inne zobowiązanie
nie zrealizowano spotkań dla
pośredników pracy w woj.
lubelskim.

WYTYCZNA NR 5 – Funkcjonowanie sieci EURES
1. Zapewnienie zasobów
kadrowych EURES na
poziomie centralnym i na
całym terytorium kraju
członkowskiego
1.1. Zapewnienie
odpowiedniego poziomu
zatrudnienia kadry EURES w
WUP i PUP zgodnie z
przepisami prawa krajowego

Opis działania:
W celu zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usług EURES przez WUP i PUP,
zapewniono odpowiedni poziom zatrudnienia kadry EURES w ww. urzędach.
W ramach sieci EURES w WUP 16 kierowników liniowych nadzoruje działania EURES,
ponadto w WUP zatrudnionych jest 54 doradców EURES oraz 17 Asystentów EURES.
W PUP zadania EURES realizowało częściowo ok. 560 osób (pośredników pracy).
Działanie finansowane ze środków finansowych WUP i PUP.
Strona 83 z 132

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2012 – 31 maja 2013
Grant EURES - POLSKA
umowa finansowa nr VS/2012/0141, nr Księgowy Komisji Europejskiej SI2.622768
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

1.2. Zapewnienie
odpowiedniego poziomu
zatrudnienia kadry EURES w
MPiPS do koordynacji
działania sieci EURES w
Polsce
2. Realizacja szkoleń
krajowych oraz
europejskich
2.1 Szkolenia regionalne dla
pracowników PUP
realizujących zadania
EURES
Realizacja szkoleń dla
pracowników PUP
wykonujących zadania
EURES

Opis działania:
W celu zapewnienia efektywnej koordynacji działań w ramach sieci EURES zapewniono
odpowiedni poziom zatrudnienia kadry w MPiPS, tj. 7 osób.
Działanie finansowane ze środków finansowych MPiPS..
Opis działania:
Ad. 2.1.
Realizacja szkoleń dla kadry EURES z PUP i WUP z zakresu efektywnej obsługi klienta
EURES, skutecznego budowania strategii współpracy z mediami w celu promocji
przedsięwzięć sieci EURES, wiedzy merytorycznej związanej z kwestiami mobilności w
EOG, poznania dobrych praktyk w realizacji działań EURES, zarządzania projektami
targów pracy oraz finansowanymi z UE, metody i technik skutecznej komunikacji
interpersonalnej, nowoczesnych technik informacyjnych, współpracy z pracodawcami
oraz bieŜącej działalności w zakresie EURES, w tym reformy i programów europejskich
wspierających zatrudnienie i staŜe dla osób młodych.
Działanie częściowo finansowane z grantu EURES 2012/2013 a częściowo ze środków
finansowych WUP (2 szkolenia).
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba szkoleń : 24 Liczba przeszkolonych pracowników : 594
Uzyskanie wiedzy z zakresu skutecznego budowania strategii współpracy z mediami w
celu promocji przedsięwzięć sieci EURES, wiedzy merytorycznej związanej z kwestiami
mobilności w EOG, w tym : koordynacji zabezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej,
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, wolontariatu europejskiego;
zasad ubiegania się o pracę Niemczech, prowadzenie działalności rzemieślniczej na
terenie Niemiec, dualnego system kształcenia zawodowego, podstaw prawnych oraz
rodzajów działań EURES w Polsce.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Pracownicy PUP realizujący zadania EURES, wojewódzka kadra EURES
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
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się dotrzeć w ramach realizacji działania: OHP, NFZ ,EURODESK , HWK Frankfurt
n/Odrą, HWK Cottbus (Izby Rzemieślnicze), SOLVIT, Europe Direct, Fundacja Borussia,
Fundacja „MłodzieŜ w działaniu”.
Typ wydarzenia: szkolenia
Miejsce i data wydarzenia:
Wrocław 22-23.10.2012; Pieszyce 8-10.05.2013; Wielka Nieszawka 25-26.04.2013;
Łódź 9-10 maja 2013; Janowiec 6-7.12.2012; Słońsk 15-17.05.2013; Serock, 810.05.2013; Prószków 29-30.11.2012; Opole 27.05.2013; Rzeszów 28.05.2013;
Białystok 31.01.2013; Tykocin 18-19.04.2013; Stara Kiszewa 27.02 - 01.03.2013;
Katowice – 27.03.2013; Kroczyce – 18 – 19.04.2013; Kielce 22.11.2012 oraz 25.04.
2013; Olsztyn 14-15.03.2013; Poznań 12.02.2013 oraz 15.05.2013.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 594
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: uzyskanie umiejętności i wiedzy w komunikacji z mediami,
współpracy pomiędzy PUP i WUP, pracy z klientem EURES, wiedzy merytorycznej
związanej z kwestiami mobilności w EOG oraz podstaw prawnych i działań EURES
na poziomie krajowym i europejskim.

2.2 EURES Initial Training
oraz EURES Advanced
Training oraz szkolenia
typu “ad hoc”
Planuje się udział kandydatów
na doradców EURES w
szkoleniach z cyklu „EURES
Initial Training”, kadry EURES
w szkoleniach z cyklu „EURES
Advanced Training”,
szkoleniach dla kierowników

Opis działania: Udział nowych doradców EURES oraz doradcy EURES jako eksperta
EURES w konferencji końcowej szkolenia z cyklu „Initial Training 2012”, udział doradców
EURES i kierowników liniowych EURES w szkoleniach z cyklu „EURES Advanced
Training 2012-2013”, udział koordynatora EURES w warsztacie dla koordynatorów ds.
szkoleń EURES 2012, udział menadŜera EURES w warsztacie nt. reformy EURES.
Osiągnięte wyniki / efekty: Nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających
na pełnienie funkcji kadry EURES. Udział w szkoleniach europejskich zwiększa
efektywne funkcjonowania polskiej kadry EURES w Europejskiej sieci EURES. Nabyto
specjalistyczną wiedzę i podwyŜszono kwalifikacje 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.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Kandydaci na doradców EURES, doradcy EURES, Kierownicy Liniowi EURES,
koordynatorzy EURES z poziomu krajowego, menadŜer EURES.
Strona 85 z 132

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2012 – 31 maja 2013
Grant EURES - POLSKA
umowa finansowa nr VS/2012/0141, nr Księgowy Komisji Europejskiej SI2.622768
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
liniowych i menadŜerów
EURES oraz w szkoleniach
typu ‘ad hoc’.

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: nie dotyczy
Typ wydarzenia: szkolenia europejskie
Miejsce i data wydarzenia:
Szkolenia z cyklu „EURES Advanced Training 2012-2013”:
Bolonia, 19-21.06.2012 - koordynacja zabezpieczeń społecznych
Amsterdam, 26-28.06.2012 - współpraca z organizacjami partnerskimi
Helsinki, 16-18.10.2012 - Europejskie zasoby wspierające mobilność
Berlin, 11-13.12.2012 - mobilność zawodowa i geograficzna
Walencja, 19-21.03.2012 - aspekty multikulturowe
Dublin, 19-21.03.2013 - usługi EURES dla pracodawców
Bolonia, 26-28.03.2013 - koordynacja zabezpieczeń społecznych
Lizbona, 9-11.04.2013 - zasoby europejskie
Amsterdam, 16-18.04.2013 - współpraca z organizacjami partnerskimi
Barcelona, 21-23.05.2013 - mobilność zawodowa i geograficzna
Bolonia, 28-30.05.2013- usługi EURES dla pracodawców.
Konferencja końcowa szkolenia z cyklu „EURES Initial Training 2012”:
Bolonia, 13-14.09.2012
Warsztat dla Kierowników Liniowych EURES:
Bruksela, 9-10.10.2012,24-25.10.2012
Warsztat dla menadŜerów EURES
Rzym, 28-29.11.2012 - warsztaty nt. reformy EURES
Warsztat dla Koordynatorów ds. szkoleń EURES
Bolonia, 18-19.09.2012 - warsztat koordynatorów ds. szkoleń EURES
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 20
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: kadra EURES z Polski
3. Efekt wydarzenia: Udział w szkoleniach zwiększa efektywne funkcjonowanie polskiej
kadry EURES w europejskiej sieci EURES. Nabycie specjalistycznej wiedzy i
podwyŜszenie kwalifikacji w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji zadań EURES
na poziomie krajowym oraz europejskim.
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2.3 Szkolenie wstępne (prtraining) dla kandydatów
na doradców EURES
Przeprowadzenie szkolenia z
cyklu „Pre-training” dla
kandydatów na doradców
EURES oraz nowych
pracowników WUP
realizujących zadania EURES
3. Doroczne szkolenie /
konferencja EURES

Nie zrealizowano szkolenia z
cyklu EURES „pre-training” na
poziomie krajowym z powodu
braku nowych kandydatów na
doradców EURES w okresie
realizacji grantu EURES 20122013

Opis działania: nie realizowane

Opis działania:
Przeprowadzenie przez MPiPS dorocznej konferencji dla polskiej kadry EURES.
Tematyka konferencji dotyczyła: omówienia działań EURES w okresie czerwiec 2012 –
maj 2013, planowania i rozliczania grantu EURES, reformy EURES, bazy ofert pracy,
procesu szkoleń europejskich, wsparcia w zakresie informacji i komunikacji EURES,
realizacji wirtualnych targów pracy, sytuacji na rynkach pracy w Holandii oraz Niemiec, z
uwzględnieniem reformy PSZ w tych krajach oraz wpływu na działania i współpracę w
sieci EURES.
Realizacja 2 - dniowego szkolenia z zakresu komunikacji i informacji EURES z
udziałem eksperta GOPA Cartermill, skierowanego do kadry EURES z wojewódzkich
urzędów pracy oraz MPiPS.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Wymiana informacji nt. bieŜącej działalności sieci w Polsce i na poziomie europejskim (z
uwzględnieniem współpracy z siecią holenderską i niemiecką). Zapoznanie kadry
EURES z załoŜeniami reformy EURES oraz narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi
wspierającymi działalność sieci w Polsce.
Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia prezentacji publicznych w zakresie działań EURES,
w tym przygotowania materiałów prasowych, zasad prowadzenia kampanii
informacyjnych , współpracy mediami oraz uŜycia mediów społecznościowych.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Polska kadra EURES
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w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy, Holandia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ z Polski, Niemiec i Holandii
Typ wydarzenia: szkolenia krajowe
Miejsce i data wydarzenia: Warszawa, 3-5.12.2012; 14-15.05.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników:
Doroczna konferencja EURES: 58 osób
Szkolenie z zakresu komunikacji i informacji EURES: 39 osób.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: PSZ z Polski, Niemiec
i Holandii
3. Efekt wydarzenia:
Wymiana informacji nt. bieŜącej działalności sieci w Polsce i na poziomie europejskim (z
uwzględnieniem współpracy z siecią holenderską i niemiecką). Zapoznanie kadry
EURES z załoŜeniami reformy EURES oraz narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi
wspierającymi działalność sieci w Polsce.
Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia prezentacji publicznych w zakresie działań EURES,
w tym przygotowania materiałów prasowych, zasad prowadzenia kampanii
informacyjnych, współpracy mediami oraz uŜycia mediów społecznościowych.
4. Zapewnienie, Ŝe
wszystkie działania EURES
posiadają cele jakościowe
oraz ilościowe i są
oceniane i raportowane
Zapewnienie monitorowania
celów jakościowych i
ilościowych działań EURES za

Zrealizowano monitoring
zagranicznego pośrednictwa
pracy przy wykorzystaniu bazy
monitoringu EURES.

Opis działania:
Zapewniono monitorowanie celów jakościowych i ilościowych, działań EURES za
pośrednictwem bazy monitoringu EURES, uzupełnianej raz na kwartał przez wszystkie
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w Polsce.
Baza monitoringu jest dostępna w internetowej sieci wewnętrznej na krajowej stronie
EURES www.eures.praca.gov.pl.
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Osiągnięte wyniki / efekty:
Uzyskano dane z realizacji działań EURES w Polsce, które zostały wykorzystane w
krajowych i regionalnych raportach z realizacji działań EURES w Polsce.
Dane uzyskiwana są kwartalnie z 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz z ok. 330
powiatowych urzędów pracy.

pośrednictwem bazy
monitoringu EURES,
uzupełnianej raz na kwartał
przez wszystkie wojewódzkie i
powiatowe urzędy pracy w
Polsce.

5. Zapewnienie niezaleŜnej,
zewnętrznej oceny
rezultatów osiągniętych w
ramach trzyletnich planów
działań.

Działanie zostanie ujęte w
planowanej ocenie działań
EURES 2009 - 2013, która
zostanie przeprowadzona
zgodnie z zaleceniem KE do
15.12.2013 r.

Opis działania:
nie realizowane

Opis działania:
6. Ewaluacja rocznych
planów działań oraz
przekazanie informacji o
osiągniętych rezultatach w
formie rocznych raportów
do EURESco
7. Regularne udostępnianie
i uaktualnianie dostępnych
ofert pracy PSZ (…)
7.1. Zapewnienie
efektywnej wymiany
polskich ofert pracy
publikowanych przez PUPy
pomiędzy krajową
Centralną Bazą Ofert Pracy
i europejskim portalem
EURES.

Przygotowano roczny raport z realizacji działań podjętych w ramach umowy o grant
EURES nr VS/2012/0141, a następnie przekazano do EURESco.

Zrealizowano działanie w
ramach środków własnych

Opis działania:
Zapewniono transfer polskich ofert pracy publikowanych przez powiatowe urzędy pracy
z wykorzystaniem Centralnej Bazy Ofert Pracy na portal EURES.
Działanie finansowane ze środków finansowych MPiPS.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Prawidłowy transfer ofert pracy z krajowego portalu ofert pracy PSZ, z wykorzystaniem
Centralnej Bazy Ofert Pracy, na portal EURES.
Uzyskano poziom 87% poprawności ww transferu ofert pracy na portal EURES.
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Utrzymanie odpowiedniego
połączenia systemów IT
MPiPS z portalem EURES
KE.
8. Zbieranie danych w celu
identyfikacji i
przewidywania nadwyŜek,
niedoborów pracowniczych
oraz tzw. „wąskich gardeł”
na rynkach pracy.
8.1. Przygotowanie
informacji na temat
sytuacji na krajowym i
regionalnych rynkach
pracy, w tym informacji na
temat zawodów
nadwyŜkowych i
deficytowych.

Ilość ofert pracy przesłanych na portal EURES w okresie sprawozdawczym to ok.
181 tys.

Opis działania:
Przygotowanie aktualizacji informacji nt sytuacji na krajowym i regionalnych rynkach
pracy, w tym informacji na temat zawodów nadwyŜkowych i deficytowych w Polsce.
Działanie finansowane ze środków własnych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Przekazano zaktualizowaną informację do KE w celu publikacji na europejskim portalu
EURES.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Osoby poszukujące pracy w Polsce, osoby powracające do kraju.
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: publikacja na portalu EURES – działanie realizowane przez KE

Działanie realizowane i
finansowane ze środków
własnych WUP.
8.2. Przygotowanie
informacji na temat
warunków Ŝycia i pracy w
Polsce, we współpracy z
odpowiednimi instytucjami
centralnymi

Opis działania: Przygotowanie aktualizacji informacji na temat warunków Ŝycia i pracy
w Polsce, we współpracy z odpowiednimi instytucjami centralnymi.
Działanie finansowane ze środków własnych MPiPS.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Przekazano zaktualizowaną informację do KE w celu publikacji na europejskim portalu
EURES.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Osoby poszukujące pracy w Polsce, osoby powracające do kraju.
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Działanie realizowane i
finansowane ze środków
własnych MPiPS.
8.3 Analizy trendów na
lokalnym rynku pracy oraz
ich wymiana z innymi
partnerami EURES na
szczeblu europejskim

Działanie zrealizowane ze
środków własnych WUP w
ramach dz. 8.1.

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: aktualizacja informacji
Opis działania:
-

Opracowanie informacji nt.
sytuacji na regionalnym rynku
pracy woj. podlaskiego
9.1 Audyt finansowy
Zlecenie usługi audytu
wydatkowania środków grantu
EURES na rok budŜetowy
2012/2032. Współdziałanie z
audytorem, udzielanie
audytorowi niezbędnych
wyjaśnień w celu sprawnego
przeprowadzenia audytu.
10.Spotkania, grupy
robocze, konferencja na
poziomie UE
Działania w ramach sieci
EURES będą wymagać

Opis działania:
Audytor zewnętrzny przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania środków
finansowych otrzymanych na podstawie Umowy Szczegółowej Nr VS/2012/0141
(SI2.622768) w sprawie przyznania grantu na działanie zatytułowane: „Roczny Plan
Działania EURES 2012/2013 – Polska”.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Dokonano analizy wydatków finansowych poniesionych na realizację działań EURES w
okresie od czerwca 2012 do maja 2013 oraz potwierdzono ich prawidłowe
wykorzystanie.
Opis działania:
Kadra EURES z MPiPS uczestniczyła w następujących spotkaniach/konferencjach i
wydarzeniach na poziomie europejskim:
Bruksela, 4-5.10.2012 - konferencja nt. komunikacji i informacji EURES
Bruksela, 6.10.2012 - Europejski Dzień Pracy
Bruksela, 7-8.06.2012 - Grupa Robocza ds. wsparcia i promocji platformy EURES
Kopenhaga, 20.06.2012 - Grupa Robocza ds. szkoleń EURES
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uczestnictwa w
następujących spotkaniach i
konferencjach za granicą:
− Grupa Robocza EURES w
II kwartale 2012 r. (Cypr)
– udział 1
przedstawiciela EURES
z MPiPS.
− Grupa Robocza EURES w
I kwartale 2013 r.
(Irlandia) – udział 1
przedstawiciela EURES
z MPiPS.
− Konferencja „Dzień
Mobilności” w lV
kwartale 2012 r. w Belgii
– udział 1
przedstawiciela EURES
z MPiPS
Udział dwa razy do roku w
spotkaniach
tematycznych/seminariach Grup
Roboczych w ramach EURES:
Grupie Roboczej ds. Informacji,
Grupy Roboczej ds. Szkoleń,
Grupy Roboczej ds. Platformy IT,
organizowanych przez Komisję
Europejską.

Limassol, 9-11.10.2012 - Grupa Robocza EURES
Bruksela, 13.11.2012 - Grupa Robocza ds. szkoleń EURES
Bruksela, 14.11.2012 - Konferencja „Mobility Day”
Bruksela, 12.03.2013 - spotkanie korespondentów ds. reformy EURES
Dublin, 20.02.2013 – Grupa Robocza ds. szkoleń EURES
Bruksela, 21-22.03.2013 - Grupa Robocza ds. Informacji i Komunikacji EURES
Bruksela, 25-25.04.2013 - spotkanie korespondentów ds. reformy EURES
Dublin, 21-23.05.2013 - Grupa Robocza EURES.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Zapoznanie kadry koordynującej EURES z poziomu krajowego z procesem reformy
EURES, szkoleniami EURES, nowymi narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi,
wymiana informacji z realizacji działań sieci na poziomie europejskim.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
w tym:
Polska kadra EURES
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: EOG
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: konferencje/warsztaty europejskie realizowane przez KE
Miejsce i data wydarzenia: jak wyŜej w opisie działania
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 12 osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:
Zapoznanie kadry koordynującej EURES z poziomu krajowego z procesem reformy
EURES, szkoleniami EURES, nowymi narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi,
wymiana informacji z realizacji działań sieci na poziomie europejskim.
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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
transgranicznych
EURES Odra-Oder
Organizacja warsztatów
roboczych z partnerami z
niemieckich urzędów pracy w
celu opracowania wspólnej
strategii działania w obszarze
przygranicznego pośrednictwa
pracy oraz szkolenia dla kadry
z partnerskich urzędów pracy
z Niemiec

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Zorganizowano i przeprowadzono dwudniowe szkolenie dla kadry z partnerskich
urzędów pracy z Cottbus, Eberswalde i Berlinie oraz krajowych partnerów w ramach
Inicjatywy EURES Odra-Oder z PUP śagań, Międzyrzecz i Słubice.
Zorganizowano spotkania robocze/warsztaty z przedstawicielami niemieckich i polskich
słuŜb zatrudnienia z rejonu przygranicznego. Podczas spotkań omówiono, m.in.,
działalność Polsko-Niemieckiego Punktu Doradczego działającego w Szczecinie oraz
aktualną sytuację na przygranicznym rynku pracy. Z uwagi na utrzymywanie się
zapotrzebowania na usługi doradcze dla osób poszukujących pracy w obszarze
przygranicznym, podjęto decyzję o dalszej wymianie informacji na temat rynków pracy
po obu stronach granicy oraz świadczeniu usług informacyjnych dla osób
zainteresowanych podjęciem pracy lub nauki w obu krajach.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba szkoleń pracowników urzędów pracy: 1; liczba przeszkolonych pracowników: 30.
Liczba spotkań/warsztatów: 2.
Szkolenie przybliŜyło partnerom niemieckich urzędów pracy zasady rejestracji osób
bezrobotnych, współpracy z agencjami zatrudnienia oraz koordynacji zabezpieczeń
społecznych obowiązujących w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
Pracownicy partnerskich urzędów pracy z Polski i Niemiec otrzymali informacje nt.
działalności polsko-niemieckiego punktu doradczego oraz sytuacji na przygranicznym
rynku pracy, co pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług.
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Na spotkaniach roboczych poruszono następujące kwestie oraz osiągnięto następujące
rezultaty:
- zaproponowano wspólne zorganizowanie szkolenia grupowego, zawodowego w
kierunku opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
- przeprowadzono hospitację pracowników po stronie niemieckiej i polskiej,
- omówiono sytuację na niemieckim i polskim rynku pracy,
- przeprowadzono hospitację współpracujących z urzędami zakładów pracy po stronie
polskiej i niemieckiej.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
EURES Odra-Oder
Pracownicy partnerskich urzędów pracy z Polski i Niemiec.
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: Przedstawiciele Agencji Pracy w Cottbus,
Eberswalde oraz Regionalnej Dyrekcji Berlin- Brandenburgia, przedstawiciele PUP
śagań, Międzyrzecz oraz Słubice
Typ wydarzenia: Szkolenie, spotkania robocze/warsztaty
Miejsce i data wydarzenia: Zielona Góra 24-25.04.2013; Słubice 09.01.2013
20.03.2013; Szczecin 23.05.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 30
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2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy
3. Efekt wydarzenia:

2.1 Kampanie informacyjne
nt. EURES na rzecz klientów
PSZ w regionach
transgranicznych
EURES Karpaty
Zorganizowanie dni
informacyjnych oraz kampanii
informacyjnej nt. mobilności
trans granicznej
EURES Biały Las
Zdefiniowanie odpowiednich
grup klientów EURES i
organizacja kampanii
informacyjnych na rzecz tych
grup. Działanie realizowane w
ramach środków własnych
WUP

Poszerzenie wiedzy partnerom niemieckich urzędów pracy zasady: rejestracji osób
bezrobotnych, współpracy z agencjami zatrudnienia oraz koordynacji zabezpieczeń
społecznych obowiązujących w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, wymiana
informacji na temat sytuacji na rynkach pracy w Polsce i Niemczech, zwiększenie wiedzy
pracowników partnerskich urzędów pracy z Polski i Niemiec nt. działalności polskoniemieckiego punktu doradczego oraz sytuacji na przygranicznym rynku pracy.
Opis działania:
EURES Karpaty
Doradca EURES z WUP w Rzeszowie wziął udział w spotkaniu Doradców EURES z
terenów przygranicznych Polski i Słowacji. Celem spotkania było znalezienie wspólnych
metodologii w sprawie wymiany informacji na transgranicznym rynku pracy i
zastosowania dobrych praktyk. Spotkanie odbyło się z inicjatywy grupy roboczej ds.
pracy i polityki społecznej Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Transgranicznej. Podczas spotkania omówiono moŜliwości wykorzystania analiz
zawodów nadwyŜkowych i deficytowych oraz uzgodniono, Ŝe w przypadku zwolnień
grupowych na terenach przygranicznych, urzędy pracy będą przesyłały oficjalną drogą
informacje o zwolnieniach grupowych z określeniem branŜy/kwalifikacji osób
zwalnianych, które są zainteresowane zatrudnieniem w sąsiednim kraju.
We współpracy z Biurem Karier Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie
zorganizowano Słowacki Dzień Informacyjny. Podczas wydarzenia słowaccy Doradcy
EURES przeprowadzili cykl prezentacji na temat warunków Ŝycia i pracy na Słowacji,
aktualnych oferty pracy na pograniczu, sposobów poszukiwania pracy za pośrednictwem
sieci EURES, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zorganizowano
stoiska informacyjne nt. usług sieci EURES. Na antenie Radia Rzeszów
przeprowadzono kampanię informacyjną nt. Dnia Informacyjnego.
EURES Biały Las
Wytworzono ulotkę skierowaną do regionalnych pracodawców na temat usług EURES
przygranicznego. Działanie finansowane z własnych środków finansowych WUP.
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Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Karpaty
Liczba spotkań roboczych – 1; Liczba kampanii informacyjnych: 1; Liczna uczestników
Dnia Informacyjnego - 160; Ilość spotów reklamowych wyemitowanych w radio - 25.
Podczas spotkania roboczego ustalono wprowadzenie wymiany jednolitych, kwartalnych
informacji o zawodach nadwyŜkowych i deficytowych w całej strefie przygranicznej.
Określono zakres i formy monitorowania zainteresowania pracą w obszarach
przygranicznych.
EURES Biały Las
Liczba ulotek – 300 szt.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
EURES Karpaty
Uczniowie, studenci osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, pracownicy instytucji
współpracujących.
EURES Biały Las
Regionalni pracodawcy – dostęp do informacji na temat usług EURES przygranicznego
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Słowacja
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Regionalni pracodawcy, UPSVAR w
Michalowcach, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie, Powiatowy Urząd
Pracy w Krośnie.
Typ wydarzenia: Dzień informacyjny
Miejsce i data wydarzenia: Krosno, 23.05.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Karpaty
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1. Liczba uczestników: 160
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska , Słowacja
3. Efekt wydarzenia: upowszechnienie wiedzy dotyczącej podejmowania zatrudnienia za
na obszarach przygranicznych Polski i Słowacji przy pomocy sieci EURES. Efektem
tego działania było zwiększenie dostępu potencjalnych klientów (osób bezrobotnych i
poszukujących pracy) do ofert pracy sieci EURES. Osoby uczestniczące w
Słowackim Dniu Informacyjnym uzyskały wiedzę o usługach sieci EURES.

3.1. Informowanie nt. usług
EURES w regionach trans
granicznych w
publikacjach WUP
WUP EURES Biały Las,
EURES Odra-Oder
Ujmowanie informacji nt.
działań i usług
transgranicznych EURES w
wewnętrznych publikacjach
wydawanych przez WUP
oraz w publikacjach
zewnętrznych dotyczących
działalności. Działanie
realizowane ze środków
własnych WUP

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Publikacja artykułów w Biuletynie Informacyjnym WUP na temat działań
transgranicznych EURES.
Działanie finansowane z własnych środków finansowych WUP.
EURES Biały Las
Zamieszczono relację z przebiegu III Transgranicznych Targów Pracy w Suwałkach na
stronie internetowej WUP w Białymstoku : www.up.podlasie (zakładka „O nas”).
Działanie finansowane z własnych środków finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Publikacja 2 artykułów (nakład 500 szt. oraz publikacja internetowa), poszerzenie wiedzy
na temat usług transgranicznych sieci EURES.
EURES Biały Las
Liczba publikacji wewnętrznych – 1.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
EURES Odra-Oder, EURES Biały Las
Pracownicy urzędów pracy, którzy nie są kadrą EURES, osoby bezrobotne i
poszukujące pracy, pracodawcy, absolwenci, pracownicy PSZ
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
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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: nie dotyczy
Typ wydarzenia: publikacje
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: 3. Efekt wydarzenia:
EURES Odra-Oder, Biały Las
Poszerzenie wiedzy na temat usług transgranicznych w ramach sieci EURES.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
EURES Odra-Oder
1.Tytuł: Biuletyn Informacyjny WUP w Zielonej Górze
2.Główny temat publikacji: zadania realizowane przez WUP w 2012 roku
3.Ilość egzemplarzy: 500 szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: Pracownicy urzędów pracy, którzy nie są kadrą
EURES, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawcy, absolwenci, pracownicy
PSZ
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)

5.1. Działania informacyjne
i komunikacyjne EURES w
regionach trans
granicznych
EURES Karpaty
Rozbudowa i aktualizacja
strony internetowej WUP w
Rzeszowie

Opis działania:
EURES Karpaty
Aktualizacja informacji na stronie internetowej WUP w Rzeszowie dotyczącej współpracy
przygranicznej. Działanie ukierunkowane było na upowszechnienie informacji na temat
ofert pracy, warunków Ŝycia i pracy oraz wymagań proceduralnych związanych z
zatrudnieniem w regionach przygranicznych Polski i Słowacji. http://www.pswwp.wuprzeszow.pl/ .
Działanie finansowane z własnych środków finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Karpaty
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Stronę internetową odwiedziło ponad 95 tys. osób. W wyniku podjętego działania
dostarczono informację w zakresie podejmowania zatrudnienia za na obszarach
przygranicznych Polski i Słowacji poprzez sieć EURES. Zwiększenie dostępu
potencjalnych klientów do ofert pracy sieci EURES.

(http://www.pswwp.wuprzeszow.pl/ . Działanie
realizowane ze środków
własnych WUP.

Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: osoby bezrobotne
i poszukujące pracy w regionie przygranicznym
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: 2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: W ramach wytycznej nr 2 – Zapewnienie usług dla pracodawców
1.1 Regionalne strategie /
działania informacyjne dla
polskich pracodawców w
regionach transgranicznych
EURES Odra- Oder
Przygotowanie materiału
informacyjnego dla
pracodawców polskich z
regionów transgranicznych nt.
działalności i współpracy z
EURES
Udział kadry EURES w
konferencji poświęconej
usługom EURES
świadczonym dla polskich
pracodawców oraz

Z przyczyn organizacyjnologistycznych przedstawiciele
kadry EURES z WUP Zielona
Góra nie uczestniczyli w
konferencji organizowanej przez
PUP śagań.
Z przyczyn organizacyjnych
PUP Międzyrzecz odwołał
spotkania z pracodawcami w
ramach punktu konsultacyjnego
z terenu powiatu
międzyrzeckiego.
Nie realizowano usług
pośrednictwa dla polskich
pracodawców przez WUP w
Szczecinie z uwagi na brak

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Przygotowano i przesłano pakiet informacyjny w celu poinformowania o moŜliwościach
wsparcia i współpracy ze strony EURES do organizacji zrzeszających pracodawców z
terenu województwa lubuskiego: Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
oraz do Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.
Zorganizowano konferencję „O biznesie poranną porą” poświęconą usługom EURES
świadczonym dla polskich pracodawców celem rozpowszechniania informacji o
międzynarodowym pośrednictwie pracy w ramach sieci EURES.
Dokonano aktualizacji zamieszczonych na stronie internetowej WUP w Szczecinie
informacji dla pracodawców, zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z państw
UE/EOG, w tym z Niemiec. Działanie zrealizowane ze środków własnych WUP.
EURES Biały Las
Wydano artykuł sponsorowany nt. mobilności transgranicznej i działalności
transgranicznej w Polsce.
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spotkaniach informacyjnych z
pracodawcami
BieŜące usługi
międzynarodowego
pośrednictwa pracy dla
polskich pracodawców
zainteresowanych rekrutacją
pracowników z Niemiec.
Działanie do realizacji ze
środków własnych WUP.
Zamieszczenie na stronie
internetowej WUP informacji
dla pracodawców o
moŜliwościach zatrudnienia
pracownika z Niemiec.
Działanie do realizacji ze
środków własnych WUP.
Udział w międzynarodowych
targach pracy w Niemczech w
celu promowania pracy w
Polsce oraz ofert polskich
pracodawców. Działanie do
realizacji ze środków własnych
WUP.
EURES Biały Las
Wydanie artykułu
sponsorowanego nt.
mobilności transgranicznej i
działań transgranicznych w
Polsce.

zapotrzebowania na
pracowników z terenów
przygranicznych Niemiec (w
okresie realizacji nie wpłynęły
oferty pracy skierowane do
obywateli Niemiec).

Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba wydarzeń informacyjnych dla polskich pracodawców: 1; Liczba kontaktów z
polskimi pracodawcami: 30; Liczba regionalnych publikacji dla polskich pracodawców:
2 (rezultat osiągnięty z udziałem własnych środków).
Rozpowszechnianie informacji o międzynarodowym pośrednictwie pracy w ramach sieci
EURES.
EURES Biały Las
Liczba artykułów sponsorowanych: 1
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Pracodawcy z woj. lubuskiego oraz regionu przygranicznego Podlasia
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: n/d
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: pracownicy PUP w śaganiu,
Lubuski Fundusz PoŜyczkowy, Agencja Rozwoju Regionalnego z Zielonej Góry, PKO
Bank Polski Oddział w śaganiu
Typ wydarzenia: Konferencja „O biznesie poranną porą”, artykuł sponsorowany
Miejsce i data wydarzenia:
EURES Odra-Oder: śagań, 19.04.2013 r.
EURES Biały Las: Gazeta Wyborcza (dodatek Praca) - 27.05.2013; Portal internetowy
www.gazeta.pl (Białystok): 27–31.05.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Odra-Oder
1. Liczba uczestników: 40, w tym 30 pracodawców z powiatu Ŝagańskiego
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, pracownicy
PUP w śaganiu, Lubuski Fundusz PoŜyczkowy, Agencja Rozwoju Regionalnego z
Zielonej Góry, PKO Bank Polski oddział w śaganiu
3. Efekt wydarzenia: Konferencja rozpowszechniła i dostarczyła pracodawcom
informacji na temat międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES
oraz moŜliwościach wsparcia w rozwoju działalności gospodarczej.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
Strona 100 z 132

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2012 – 31 maja 2013
Grant EURES - POLSKA
umowa finansowa nr VS/2012/0141, nr Księgowy Komisji Europejskiej SI2.622768
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

1.2 Europejskie
pośrednictwo pracy dla
polskich pracodawców w
regionach trans granicznych
EURES Odra-Oder
Przeprowadzenie rekrutacji na
terenie Niemiec w regionie
przygranicznym dla polskiego
pracodawcy. Działanie
częściowo zaplanowane z
własnych środków WUP

EURES Odra-Oder,
EURES Biały Las

EURES Biały Las
1. Tytuł: Artykuł sponsorowany – „Poszukujesz pracownika z UE? Zgłoś się do
Europejskich SłuŜb Zatrudnienia”.
2. Główny temat publikacji: mobilność transgraniczna i działalność transgraniczna w
woj. podlaskim
3. Ilość egzemplarzy: nakład wydania: 6,5 tys.
4. Główna grupa docelowa materiałów: regionalni pracodawcy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano:1 (j. polski)
Opis działania:
Działanie nie zostało zrealizowane

Działanie nie zostało
zrealizowane z uwagi na brak
zapotrzebowania na
pracowników z zagranicy ze
strony polskich pracodawców

EURES Biały Las
Prowadzenie usług
międzynarodowego
pośrednictwa pracy dla
polskich pracodawców,
zainteresowanych rekrutacją
pracowników z regionów
przygranicznych Litwy.
Działanie realizowane w
ramach środków własnych
WUP
1.3. Zdefiniowanie potrzeb i

Ze względu na brak
zainteresowania regionalnych

Opis działania: Działanie nie zostało zrealizowane
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problemów polskich
pracodawców z regionów
transgranicznych w
zakresie zatrudnienia
pracowników

pracodawców zatrudnianiem
pracowników z rejonów
przygranicznych (brak
zgłaszanych ofert pracy)
uznano, Ŝe nie zachodziła
potrzeba zlecania badania.

EURES Biały Las
Zlecenie badania
definiującego potrzeby i
problemy pracodawców w
zakresie zatrudniania
pracowników z regionów
transgranicznych i
rozpowszechnienie
opracowanego reportu wśród
pracodawców z regionów
transgranicznych oraz
zamieszczenie na stronie
internetowej WUP w
Białymstoku i Eures Polska
1.4 Udział w europejskich
transgranicznych targach
pracy w Niemczech
EURES Odra-Oder
Udział kadry EURES w
transgranicznych i
Europejskich targach pracy
organizowanych przez stronę
niemiecką. Działanie
planowane częściowo do
realizacji z własnych środków

Działanie częściowo nie zostało
zrealizowane przez WUP w
Zielonej Górze z uwagi na brak
organizacji wydarzenia ze strony
Niemieckiej

Opis działania:
Udział doradcy EURES z WUP w Szczecinie w polsko-niemieckich targach
edukacyjnych "Vocatium w Regionie Odry Prenzlau /Szczecin 2012". Doradca EURES
udzielił informacji na temat moŜliwości kształcenia i rynku pracy oraz warunków
zatrudnienia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
zachodniopomorskiego.
Działanie finansowane z własnych środków finansowych WUP.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba targów pracy za granicą z udziałem polskiej kadry EURES z WUP: 1
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2.2 Udział w konferencjach i
seminariach
organizowanych przez
niemieckie PSZ i Związki
Zawodowe (DGB)
EURES Odra-Oder
Zaplanowano uczestnictwo
kadry EURES w
konferencjach i seminariach
organizowanych przez
niemieckie PSZ i Związki

Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Polscy pracodawcy – dzięki promocji zachodniopomorskiego rynku pracy, w przypadku
pojawienia się takiej potrzeby mogą zyskać potencjalnych pracowników z Niemiec.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: szkoły z powiatu Ostvorpommern z miast: Ueckermünde, Eggesin, Torgelow, Pasewalk, Penkun i Löcknitz oraz z powiatu
Brandenburgii - z miast: Schwedt, Angermünde i Templin, szkoły ze Szczecina,
Stargardu Szczecińskiego i Polic.
Typ wydarzenia: targi edukacyjne
Miejsce i data wydarzenia: Prenzlau, 25-26.09.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 1 tys.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy
(powiat Ostvorpommern, powiatu Brandenburgii).
3. Efekt wydarzenia: przekazanie informacji na temat moŜliwości kształcenia i rynku
pracy oraz warunków zatrudnienia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa zachodniopomorskiego.

Przedstawiciele WUP w
Szczecinie nie wzięli udziału we
wszystkich zaplanowanych
wydarzeniach organizowanych
przez stronę niemiecką z
powodu braku organizacji tych
wydarzeń przez partnerów
niemieckich.

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Udział kadry EURES w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym w Berlinie przez
Regionalną Dyrekcję Berlin- Brandenburg Federalnego Urzędu Pracy. Szkolenie
dotyczyło głównych aspektów i struktury niemieckiej administracji pracy.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba uczestników przedstawicieli kadry EURES: 15
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami niemieckiego kształcenia zawodowego,
korzyściami tego typu kształcenia dla pracodawców i uczniów, struktur niemieckiej
administracji pracy (zadania Federalnej Agencji Pracy, podział niemieckich PSZ),
zasadami przyznawania zasiłku osobom bezrobotnym , zasadami funkcjonowania
Centrum Informacji Zawodowej, procesem organizacyjnym dotyczącym pierwszego
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częściowo zaplanowane ze
środków własnych WUP

kontaktu z klientem (od rejestracji do podjęcia pracy), programem „Your First EURES
Job” koordynowanym przez stronę niemiecka oraz programem krajowym ”MobiProEU”.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Pracownicy polskich i niemieckich PSZ
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: PSZ z Polski i Niemiec
Typ wydarzenia: szkolenie
Miejsce i data wydarzenia: 13-14.03.2013. Berlin
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 15
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: polskie i niemieckie
PSZ
3. Efekt wydarzenia:
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami niemieckiego kształcenia zawodowego,
korzyściami tego typu kształcenia dla pracodawców i uczniów, struktur niemieckiej
administracji pracy (zadania Federalnej Agencji Pracy, podział niemieckich PSZ),
zasadami przyznawania zasiłku osobom bezrobotnym , zasadami funkcjonowania
Centrum Informacji Zawodowej, procesem organizacyjnym dotyczącym pierwszego
kontaktu z klientem (od rejestracji do podjęcia pracy), programem „Your First EURES
Job” koordynowanym przez stronę niemiecka oraz programem krajowym ” MobiProEU.

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

Opis działania:
Z zaplanowanych 4 spotkań
roboczych zorganizowano 1
zgodnie z potrzebami
Nie zorganizowano 4 dni

EURES Odra-Oder
Zorganizowano Transgraniczne Dni Informacyjne w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze
oraz śaganiu, podczas których niemieccy partnerzy zaprezentowali informacje na temat
warunków Ŝycia i pracy w Niemczech, moŜliwości zatrudnienia obywateli z Polski,
bezpiecznych form poszukiwania pracy. Uczestnicy spotkań uzyskali informacje nt.
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EURES Odra-Oder
Organizacja spotkań
roboczych nt. działań
umoŜliwiających realizację
wspólnych przedsięwzięć
EURES
Udział kadry EURES w
wydarzeniach informacyjnych
oraz punktach konsultacyjnych
organizowanych przez
partnerów
Organizacja warsztatów nt.
usług EURES oraz zasad
dostępu do niemieckiego
rynku pracy w regionie
przygranicznym. Działanie
zaplanowane częściowo do
realizacji ze środków własnych
WUP.
Organizacja: konferencji nt.
moŜliwości podjęcia pracy w
Niemczech w rejonie
przygranicznym,
Transgranicznych Dni
Informacyjnych oraz
Transgranicznych Dni
Informacyjno-Rekrutacyjnych
EURES Biały Las
Organizacja warsztatów

informacyjno- konsultacyjnych z
udziałem PSZ z Niemiec na
terenie PUP w Słubicach ze
względów organizacyjnych
Nie zorganizowano 2 punktów
konsultacyjnych przy wsparciu
PSZ z Niemiec i Izby
Rzemieślniczej we Frankfurcie
nad Odrą z udziałem
przedstawicieli z WUP w
Zielonej Górze oraz PUP w
Słubicach ze względów
organizacyjnych.
WUP w Szczecinie nie
zorganizował warsztatów na
rzecz indywidualnych konsultacji
dla zainteresowanych osób
Nie zachodziła potrzeba
organizacji warsztatów –
tematyka mobilności
transgranicznej została
omówiona podczas warsztatów
organizowanych w ramach
wytycznej 3, działanie 3.1 oraz
podczas spotkania w Sejnach
(rejon przygraniczny) 14.02.
2013 (zrealizowane w ramach
własnych środków)

Zasad Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), postępowania w
przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej,
dualnego systemu kształcenia w Niemczech, ustawy o uznawaniu kwalifikacji
zawodowych oraz zasad Wolontariatu Europejskiego.
Zorganizowano Transgraniczne Dni Informacyjno-Rekrutacyjne (TDIR) w Zielonej
Górze, Gorzowie Wlkp. oraz śaganiu podczas których pracodawcy niemieccy z branŜy
gastronomiczno-hotelarskiej, opiekuńczo- medycznej oraz rzemieślniczej zaprezentowali
oferty pracy oraz przeprowadzali rekrutację. Uczestnicy TDIR otrzymali materiały
promujące inicjatywę EURES Odra-Oder.
Zorganizowano spotkanie robocze, podczas którego omówiono plany działań na rok
2012/2013 oraz ramy współpracy.
Zorganizowano wspólnie z PSZ z Niemiec oraz Izbą Rzemieślniczą z Frankfurtu nad
Odrą punkt konsultacyjny. Osoby uczestniczące w spotkaniu uzyskały informacje o
funkcjonowaniu sieci EURES, warunkach Ŝycia i pracy na terenie Niemiec, moŜliwości
załoŜenia własnej działalności na terenie Niemiec, aktualnych ofertach pracy, materiały
promujące inicjatywę EURES Odra-Oder.
Na bieŜąco udzielano osobom zainteresowanym informacji nt. usług EURES, metod
poszukiwania zatrudnienia, zasad dostępu do niemieckiego rynku, warunków Ŝycia i
pracy Niemczech.
Kontynuowano działalność polsko-niemieckiego punktu informacyjnego w
siedzibie WUP w Szczecinie, w którym dyŜurowali doradcy EURES z Pasewalku oraz z
WUP. W ramach dyŜuru udzielane były informacje nt. moŜliwości podjęcia nauki i pracy
na terenie Niemiec. Rozmowy odbywały się w języku polskim i niemieckim. Najbardziej
poszukiwane przez klientów punktu oferty pracy dotyczyły: prac pomocniczych w
przemyśle, prac budowlanych, pracy sezonowej w rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii,
pomocy domowej i opieki nad osobami starszymi. Część pytań dotyczyła kształcenia w
systemie dualnym w Niemczech. Działanie finansowane z własnych środków
finansowych WUP.
Kadra EURES z WUP wzięła udział w wydarzeniach informacyjnych organizowanych
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komputerowych nt. usług sieci
EURES oraz mobilności transgranicznej.

przez inne instytucje i uczelnie. Działanie finansowane z własnych środków finansowych
WUP.
Zorganizowano dwie konferencje, z udziałem przedstawicieli niemieckich instytucji
państwowych oraz agencji doradztwa personalnego i podatkowego. Podczas konferencji
przekazano informacje na temat funkcjonowania sieci EURES, warunków Ŝycia i pracy
oraz podejmowania zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.
Działanie te pomogło zwiększyć świadomość osób zamierzających podjąć zatrudnienie
w Niemczech, zapoznając je z przepisami, aspektami i warunkami jakie muszą spełnić,
aby wyjazd za granicę był bezpieczny i korzystny pod względem realizacji planów
zawodowych. Konferencje stanowiły uzupełnienie targów oraz poszerzyły wiedzę
zainteresowanych osób o niezbędne informacje nt. mobilności.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba osób, z którymi podpisano wstępne umowy o pracę : 50; Liczba spotkań
informacyjnych: 6, Liczba spotkań roboczych: 2; Liczba uczestników spotkań roboczych:
100; Liczba punktów konsultacyjnych: 2; Liczba osób korzystających z punktów
konsultacyjnych: 1 030 (rezultat osiągnięty z udziałem środków własnych), Liczba osób
uczestniczących w dniach informacyjnych: informacyjno-rekrutacyjnych: 540 , liczba
ogłoszeń prasowych na temat wydarzeń informacyjnych / informacyjno - rekrutacyjnych:
14; Liczba artykułów prasowych nt. EURES promujących wydarzenia informacyjne /
informacyjno – rekrutacyjne: 4; Liczba artykułów prasowych nt. EURES promujących
punkt konsultacyjny: 2; Liczba materiałów informacyjnych: 2 tys. szt.; Liczba plakatów
promujących wydarzenia informacyjne / informacyjno - rekrutacyjne: 1 tys. szt.; Liczba
kampanii reklamowych na ekranie LED: 2; Liczba zorganizowanych konferencji: 2;
Liczba uczestników konferencji - 300
Uczestnicy wydarzeń uzyskali informacje nt. koordynacji ubezpieczenia zdrowotnego,
postępowania w przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej na terenie
Unii Europejskiej, dualnego systemu kształcenia w Niemczech, ustawy o uznawaniu
kwalifikacji zawodowych oraz zasad Wolontariatu Europejskiego; zapoznano się z
niemieckim rynkiem pracy oraz potrzebami kadrowymi pracodawców z Niemiec,
uzgodniono plany działań oraz ramy współpracy. Średnio podczas jednego dyŜuru
punktu polsko - niemieckiego punkt odwiedziło około 20 osób. Przedsiębiorcy pozyskali
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informacje o moŜliwościach i warunkach zakładania przedsiębiorstw oraz delegowania
pracowników na terenie Niemiec.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
EURES Odra-Oder
Osoby
bezrobotne,
poszukujące
pracy
z
zachodniopomorskiego, uczniowie, absolwenci
mobilnością transgraniczną, polscy pracodawcy.

terenu
woj.
szkół, osoby

lubuskiego
i
zainteresowane

w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy, Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: Regionsldirektion der
Bundesagentur für Arbeit Berlin Brandenburg, Cottbus, AOK, HWK Frankfurt, NZF,
EURODESK, Urząd Skarbowy, WUP w Szczecinie, PIP w Szczecinie, Zentrale
Auslandsvermittlung Rostock, Natzwerk „genres”, AOK, Dom Gospodarki, Agentur fur
Arbeit Greifswald, Agentur fur Arbeit Pasewalk
Typ wydarzenia:
EURES Odra-Oder
Transgraniczne Dni Informacyjno Rekrutacyjne, Transgraniczne Dni Informacyjne,
Spotkania robocze, punkt konsultacyjny, konferencje
Miejsce i data wydarzenia:
EURES Odra-Oder
Gorzów Wlkp., 30.01.2013 oraz 27.02.2013; Zielona Góra, 06.02.2013 oraz
20.02.2013r.; śagań, 13.02.2013 oraz 20.03.2013 oraz 08.05.2013; Szprotawa,
10.04.2013; Międzyrzecz, 08.02.2013 oraz 19.04.2013; Świnoujście, 6.03.2013; Police,
19.04.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Odra-Oder
1. Liczba uczestników: ok. 2 tys.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy.
Pracownicy polskich i niemieckich PSZ, przedstawiciele pracodawców
3. Efekt wydarzenia: Wzrost rozpoznawalności marki EURES i usług świadczonych
przez EURES. Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w u
pracodawców z Niemiec, uzyskanie informacji nt. warunków Ŝycia, pracy, prowadzenia
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działalności gospodarczej na terenie Niemiec, podwyŜszenie świadomości osób
zamierzających podjąć zatrudnienie w Niemczech, poprzez zapoznanie je z przepisami,
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:
EURES Odra-Oder
1. Tytuł: teczka
2. Główny temat publikacji: Inicjatywa Transgraniczna Eures Odra-Oder
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: Inicjatywa Transgraniczna Eures Odra-Oder
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
2. Główny temat publikacji: ogłoszenie promujące TDIR, TDI i spotkanie konsultacyjne
3. Ilość egzemplarzy: 6 ogłoszeń w Gazecie Lokalnej (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)
1.
2.
3.
4.

Tytuł: Plakaty
Główny temat publikacji: Informacja nt. konferencji w Świnoujściu
Ilość egzemplarzy: 100 szt.
Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na
przygranicznym rynku pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 2 wersje językowe (j. polski i niemiecki)
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1.
2.
3.
4.

Tytuł: ulotki
Główny temat publikacji: Informacja nt. konferencji w Świnoujściu
Ilość egzemplarzy: 5 tys. szt.
Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na
przygranicznym rynku pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 2 wersje językowe (j. polski i niemiecki)
1. Tytuł: baner informacyjny
2. Główny temat publikacji: Informacja nt. konferencji w Świnoujściu
3. Ilość egzemplarzy: 2
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na
przygranicznym rynku pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 2 wersje ( j. polski i niemiecki)
1.Tytuł: flagi typu „Ŝagiel”
2. Główny temat publikacji: Informacja nt. organizowanej konferencji w Świnoujściu
3. Ilość egzemplarzy: 2.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na
przygranicznym rynku pracy
5.Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (wersja polska)
1. Tytuł: Teczki na konferencję w Policach
2. Główny temat publikacji: Podejmowania pracy i prowadzenia działalności
gospodarczej w Niemczech.
3. Ilość egzemplarzy: 500.
4. Główna grupa docelowa materiałów: uczestnicy konferencji – osoby
zainteresowane podejmowaniem pracy oraz działalności gospodarczej w Niemczech.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna wersja dwujęzycznych teczek (w 2
językach: polskim i niemieckim)
1. Tytuł: Prezentacje multimedialne na płytach DVD
2. Główny temat publikacji: Podejmowania pracy i prowadzenia działalności
gospodarczej w Niemczech.
3. Ilość egzemplarzy: 200.
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4. Główna grupa docelowa materiałów: uczestnicy konferencji – osoby
zainteresowane podejmowaniem pracy oraz działalności gospodarczej w Niemczech.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: w 2 językach: polskim i niemieckim.
1. Tytuł: Kalendarz tematyczny
2. Główny temat publikacji: Informacje z adresami niemieckich słuŜb zatrudnienia i
konsulatów na terenie Niemiec.
3. Ilość egzemplarzy: 100.
4. Główna grupa docelowa materiałów: uczestnicy konferencji – osoby
zainteresowane podejmowaniem pracy oraz działalności gosp. w Niemczech
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (j. polski).
1.
2.
3.
4.

Tytuł: Notatnik konferencyjny (Police)
Główny temat publikacji: Ilość egzemplarzy: 200
Główna grupa docelowa materiałów: Uczestnicy konferencji –
zainteresowane podejmowaniem pracy oraz działalności gosp. w Niemczech
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: n/d

osoby

1. Tytuł: Druk materiałów (prezentacji) na konferencję
2. Główny temat publikacji: Podejmowania pracy i prowadzenia działalności
gospodarczej w Niemczech.
3. Ilość egzemplarzy: 200.
4. Główna grupa docelowa materiałów: uczestnicy konferencji – osoby
zainteresowane podejmowaniem pracy oraz działalności gosp. w Niemczech.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: w 2 językach: polskim i niemieckim.

2.1 Pakiety mobilności dla
bezrobotnych i
poszukujących pracy z
regionów transgranicznych

EURES Odra-Oder
Pracownicy z WUP w Zielonej
Górze wzięli udział w 1
spotkaniu rekrutacyjnym z
zaplanowanych 3

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Przedstawiciele WUP w Zielonej Górze wzięli udział w spotkaniu rekrutacyjnym
pracowników organizowanym przez Federalną Agencję Pracy we Frankfurcie nad Odrą.
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EURES Odra-Oder
Zlecenie przygotowania
informatorów na temat
warunków Ŝycia i pracy,
moŜliwości prowadzenia
działalności gospodarczej w
Niemczech w regionie
przygranicznym
Udział kadry EURES w
wydarzeniach
zorganizowanych przez stronę
niemiecką, w tym w punkcie
konsultacyjnym.
przygotowanie ulotki
informacyjnej dla
poszukujących pracy
zainteresowanych podjęciem
pracy w Niemczech

PUP w Słubicach przygotował ulotkę informacyjną dla polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech.
PUP w śaganiu zorganizował punkt konsultacyjny w śaganiu oraz w Szprotawie.
Konsultacje polsko-niemieckie skierowane były do osób bezrobotnych, poszukujących
pracy z powiatu Ŝagańskiego oraz uczniów.
Na bieŜąco oferowano osobom bezrobotnym i poszukującym pracy usługi doradcze
i informacyjne z zakresu mobilności na niemieckim rynku pracy. Działanie finansowane z
własnych środków finansowych WUP.
Przygotowano informatory na temat warunków Ŝycia i pracy, a takŜe moŜliwości
prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech. Zostały one udostępnione
osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia lub rozpoczęciem działalności
gospodarczej w Niemczech, a takŜe przekazane do innych urzędów pracy, włączonych
w działania transgraniczne.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba kontaktów z klientami z Polski: 160 (rezultat osiągnięty częściowo z udziałem
środków własnych WUP); Liczba materiałów informacyjnych: (ulotka) 1 tys. szt. ;
publikacja – 1, nakład – 4 000 egz.); Liczba zatrudnionych po stronie niemieckiej: 4.
Przeprowadzono rozmowy rekrutacyjne dla firmy HSB (sektor hotelarski). Zatrudniono 4
osoby spośród 11 kandydatów. Uczestnicy spotkań konsultacyjnych uzyskali informacje
na temat poszukiwania oraz podejmowania pracy w Niemczech, uznawania kwalifikacji
zawodowych, nauki zawodu w Niemczech.
EURES Odra-Oder
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy, Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: polskie i niemieckie PSZ,
przedstawiciel niemieckiego pracodawcy.
Typ wydarzenia: spotkanie rekrutacyjne, punkt konsultacyjny
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Miejsce i data wydarzenia:
EURES Odra-Oder
Frankfurt (Oder), 10.01.2013; śagań, 13.02.2013r., Szprotawa, 10.04.2013r,
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Odra-Oder
1. Liczba uczestników: Frankfurt-16, śagań – 41, Szprotawa – 36
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: PSZ Niemcy i Polska,
osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Polski
3. Efekt wydarzenia: podjęcie zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy,
poszerzenie wiedzy klientów nt. aktualnych ofertach pracy w Niemczech, usługach
EURES, niemieckiego rynku pracy, uznawania kwalifikacji zawodowych oraz nauki
zawodu w Niemczech.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
EURES Odra-Oder
1. Tytuł: MoŜliwości i sposoby poszukiwania pracy na terenie Niemiec przez polskich
bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Główny temat publikacji: jak wyŜej
3. Ilość egzemplarzy: 1 tys. szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: bezrobotni i poszukujący pracy w terenu
powiatu słubickiego.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)
1. Tytuł: „Jak Ŝyć i zarabiać w Niemczech”.
2. Główny temat publikacji: warunki Ŝycia, pracy oraz prowadzenia działalności
gospodarczej w Niemczech.
3. Ilość egzemplarzy: 4 tys. szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: Bezrobotni oraz poszukujący pracy w rejonie
transgranicznym biorący pod uwagę moŜliwość zatrudnienia lub prowadzenia
działalności gospodarczej w Niemczech.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1.

3.1 Europejskie

Opis działania:
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Transgraniczne Targi Pracy

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Zorganizowano Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy w Świnoujściu z
udziałem polskich i niemieckich pracodawców. Działanie skierowane było do osób
planujących podjąć zatrudnienie na terenie przygranicznym Niemiec i Polski. Podczas
targów pracodawcy prezentowali oferty zatrudnienia z terenu pogranicza. Pracodawcy
dysponowali wolnymi miejscami pracy w branŜy: hotelarskiej, turystyce, gastronomii,
sektorze budowlanym, transporcie, przemyśle stoczniowym, sektorze bankowym, w
branŜy medycznej oraz biurowej.

EURES Odra-Oder
Realizacja 3-ciej edycji
Transgranicznych Targów
Pracy oraz Europejskich
Transgranicznych Targów
Pracy. Planowano zlecenie
reklamy w mediach, a takŜe
przygotowanie materiałów
informacyjnych

Zorganizowano Polsko-Niemieckie Targi Pracy w Policach. Prezentowane oferty pracy
pochodziły z branŜy budowlanej, opiekuńczej, transportowej, medycznej, remontowej,
turystycznej i rolniczej.

EURES-Dunajec
EURES Dunajec
Współorganizacja z Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP w Nowym Sączu Transgranicznych Targów Edukacji i Pracy. Podczas Targów dostarczono aktualne
informacje na temat usług EURES na polsko- słowackim rynku pracy, ofert pracy u
słowackich i polskich pracodawców, praktyk i wolontariatu, prowadzenia działalności
gospodarczej. Podczas wydarzenia promowano usługi Punktu informacji o
przygranicznym rynku pracy Słowacji, który znajduje się w Nowym Sączu.

Współorganizacja
Międzynarodowych Targów
Edukacji i Pracy EURESDunajec.

EURES Biały Las
Zorganizowanie
Transgranicznych Targów
Pracy.
Zlecona zostanie usługa
wykonania plakatów oraz
reklamy w mediach i słupach
ogłoszeniowych.

Plakaty wykonano w ramach
środków własnych PUP w
Suwałkach

EURES Biały Las
Zorganizowano III Transgraniczne Targi Pracy pn. „Spotkajmy się na rynku pracy” z
udziałem doradców EURES z Litwy, przedstawicieli Giełdy Pracy w Alytusie,
pracodawców z regionów przygranicznych oraz instytucji działających w obszarze
mobilność. Dodatkowo w Targach Pracy wziął udział doradca EURES z Irlandii oraz
przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne do pracy sezonowej w Wielkiej Brytanii. Oferty
pracy dostępne były w następujących branŜach: branŜa hotelarsko – gastronomiczna,
usługi sprzątające, budowlana, produkcyjna, metalowa, drobiarska, usługi
ubezpieczeniowe i finansowe, motoryzacyjna, obrona narodowa oraz zawodach:
opiekun osób starszych, przedstawiciel handlowy, operator CNC.
Rozpowszechniano informacje na temat warunków Ŝycia i pracy na Litwie oraz
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prowadzenia działalności gospodarczej , udzielano informacji na temat moŜliwości
podjęcia pracy za granicą, w tym informacje na temat warunków Ŝycia i pracy w regionie
przygranicznym. Zrealizowano reklamę w mediach, na słupach ogłoszeniowych,
portalach internetowych.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba Europejskich targów pracy: 2 ; Liczba odwiedzających targi: ok. 2 tys.; Liczba
wystawców (niemieckich pracodawców ): 100; Liczba osób, które podjęły pracę w
Niemczech: 30
EURES Dunajec
Liczba międzynarodowych targów pracy:1; Liczba odwiedzających targi: 600; Liczba
wystawców – 23.
EURES Biały Las
Liczba odwiedzających targi– 600; Liczba wystawców – 33; Liczba prezentacji – 3;
Liczba ogłoszeń prasowych – 9; Liczba reklamy radiowej – 2 (80 spotów); Liczba
reklamy telewizyjnej – 1 (1 emisja) ; Liczba plakatów na słupach ogłoszeniowych – 130.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: Osoby
poszukujące zatrudnienia oraz pracodawcy z terenów przygranicznych Polski, Niemiec,
Słowacji i Litwy.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy, Słowacja, Litwa
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: pracodawcy polscy, niemieccy,
litewscy, agencje pracy, PIP, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Lokalne Centrum
Wolontariatu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Lokalne Centrum Wolontariatu , Polska
Fundacja Przedsiębiorczości , Szpital Miejski w Świnoujściu, PSZ z Polski i Niemiec z
terenu pogranicza, ZUS, US, PSZ słowackie, Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP
w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowy Sącz, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, przedstawicieli Giełdy Pracy w
Alytusie.
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Typ wydarzenia: Międzynarodowe Tragi Pracy, Transgraniczne Targi Edukacji i Pracy
Miejsce i data wydarzenia: Świnoujście, 6.03.2013; Police, 19.04.2013; Nowy Sącz,
07.05.2013; Suwałki, 17.05. 2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Odra-Oder, EURES Dunajec, EURES Biały Las
1. Liczba uczestników: ok. 3 tys.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy,
Słowacja, Litwa
3. Efekt wydarzenia: podjęcie zatrudnienia przez klientów EURES, umoŜliwienie
dostępu do aktualnych ofert pracy, zwiększenie wiedzy uczestników wydarzeń na temat
usług EURES, praktyk i wolontariatu w kraju i za granicą, umoŜliwienie spotkań z
doradcą zawodowym oraz skorzystania z konsultacji dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
EURES Odra-Oder
1. Tytuł: plakaty
2. Główny temat publikacji: informacja o organizowanym wydarzeniu
3. Ilość egzemplarzy: 100szt
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na terenie
przygranicznym Polski i Niemiec
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 2 wersje (j. polski i niemiecki)
1.
2.
3.
4.

Tytuł: ulotki
Główny temat publikacji: informacja o organizowanym wydarzeniu
Ilość egzemplarzy: 10 tys.
Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na terenie
przygranicznym Polski i Niemiec
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 2 wersje (j. polski i niemiecki)
1. Tytuł: baner informacyjny
2. Główny temat publikacji: informacja o organizowanym wydarzeniu
3. Ilość egzemplarzy: 3 szt.
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4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na terenie
przygranicznym Polski i Niemiec
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 2 wersje ( j. polski i niemiecki)
1.
2.
3.
4.

Tytuł: flagi typu „ śagiel”
Główny temat publikacji: informacja o organizowanym wydarzeniu
Ilość egzemplarzy: 2szt.
Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na terenie
przygranicznym Polski i Niemiec
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (j. polskim).
1.
2.
3.
4.

Tytuł: notesy
Główny temat publikacji: Ilość egzemplarzy: 500szt.
Główna grupa docelowa materiałów: osoby poszukujące zatrudnienia na terenie
przygranicznym Polski i Niemiec
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (j. polski)

1.
2.
3.
4.

Tytuł: Plakaty informacyjne
Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
Ilość egzemplarzy: 150.
Główna grupa docelowa materiałów: Osoby bezrobotne i zainteresowane
podjęciem zatrudnienia w Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny
przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 ( j. polski).
1.
2.
3.
4.

Tytuł: Ulotki informacyjne
Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
Ilość egzemplarzy: 3 tys.
Główna grupa docelowa materiałów: Osoby bezrobotne i zainteresowane
podjęciem zatrudnienia w Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny
przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 ( j. polski).
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1.
2.
3.
4.

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

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

4.1. Europejskie
(transgraniczne)
pośrednictwo pracy dla
zagranicznych
pracodawców
EURES Odra-Oder
Organizacja cyklu spotkań
branŜowych nt.

Tytuł: Logotyp Polsko- Niemieckich Targów Pracy.
Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
Ilość egzemplarzy: 1.
Główna grupa docelowa materiałów: Osoby zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 wersja logo z wykorzystaniem 2 języków
– j. polskiego i j. niemieckiego.
Opis działania:
EURES Odra-Oder
Na bieŜąco świadczono usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy dla niemieckich
pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z Polski. Działanie
finansowane własnych środków finansowych WUP.

PUP W Gryfinie i PUP w Chojnie zorganizowały cykl spotkań dotyczących niemieckiego
rynku pracy, warunków Ŝycia i pracy w Niemczech, ubezpieczeń społecznych i
dokumentów aplikacyjnych. Spotkania miały na celu podniesienie świadomości polskich
bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu powiatu gryfińskiego na temat szans i
zagroŜeń związanych z podjęciem pracy w regionie przygranicznym Niemiec.
Przedstawiono informacje o moŜliwości zakładania działalności gospodarczej w
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zagranicznych ofert pracy
oraz warunków pracy i Ŝycia
w regionie przygranicznym.
Planuje się wydruk plakatów
informacyjnych.

Plakaty zostały wykonane w
ramach środków własnych.

Niemczech i wymaganiach, które trzeba spełnić by zarejestrować działalność
gospodarczą. W spotkaniach brali udział polscy i niemieccy pracodawcy reprezentujący
następujące branŜe: gastronomiczną, hotelarską i opiekuńczą, handlową i transportową.
Podczas spotkania osoby zainteresowane mogły zapoznać się z aktualnymi krajowymi
(regionalnymi), jak i zagranicznymi ofertami pracy w danym zawodzie/branŜy. Uczestnicy
mieli równieŜ moŜliwość złoŜenia dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio u
potencjalnych pracodawców oraz. uzyskać informacje dotyczące specyfiki
przygranicznego rynku pracy po stronie niemieckiej (warunki zatrudnienia, wymagane
dokumenty aplikacyjne, dodatkowe wymagania), itp. Spotkania miały charakter otwarty –
uczestniczyły w nich zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne/poszukujące pracy
(klienci PUP w Gryfinie i jego filii w Chojnie), jak i osoby zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w danym zawodzie, czy to po stronie niemieckiej, czy teŜ w Polsce.
Przed kaŜdym spotkaniem zostały przygotowane plakaty informujące o przedmiocie,
dacie oraz miejscu spotkania branŜowego, zapewniono równieŜ usługę tłumaczenia.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Na bieŜąco świadczono usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy dla niemieckich
pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z Polski.
Działanie finansowane własnych środków finansowych WUP.
Spotkania poszerzyły wiedzę polskich bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu
powiatu gryfińskiego na temat szans i zagroŜeń związanych z podjęciem pracy w
regionie przygranicznym Niemiec, zasad zakładania działalności gospodarczej w
Niemczech, specyfiki przygranicznego rynku pracy po stronie niemieckiej (warunki
zatrudnienia, wymagane dokumenty aplikacyjne, dodatkowe wymagania),.
Udostępnienie aktualnych krajowych oraz zagranicznych ofert pracy. UmoŜliwienie
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy złoŜenia dokumentów aplikacyjnych
bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
EURES Odra-Oder
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Osoby bezrobotne i poszukujące pracy w regionie przygranicznym Polska-Niemcy
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
się dotrzeć w ramach realizacji działania: pracodawcy polscy i niemieccy z regionu
pogranicza
Typ wydarzenia:
EURES Odra-Oder
Spotkania w ramach punktu informacyjnego EURES, polsko-niemieckie spotkania
branŜowe
Miejsce i data wydarzenia:
EURES Odra-Oder
Gryfino, 12.06.2012, 22.08.2012, 22.04.2013, 21-22.05. 2013;
Chojna:7.09.2012,12.11.2012, 14.01.2013, 1.03.2013, 06.05. 2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Odra-Oder
Punkt Informacyjny
1. Liczba uczestników: 54 osoby
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Polska ( Polscy bezrobotni i poszukujący pracy z powiatu gryfińskiego)
3. Efekt wydarzenia:
Zwiększenie wiedzy osób bezrobotnych i poszukujących pracy na temat zasad
podejmowania pracy na terytorium Niemiec, moŜliwościami i wymogami zakładania
własnej działalności gospodarczej po stronie niemieckiej. Zapewnienie pomocy w
przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
Spotkania branŜowe
1. Liczba uczestników: 194 osoby
2. Z
jakiego
kraju
i
z
jakich
organizacji
pochodzili
Polska ( Polscy- bezrobotni i poszukujący pracy z powiatu gryfińskiego)
3. Efekt wydarzenia:

uczestnicy:
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4.2 Giełdy Pracy dla
pracodawców z Niemiec
EURES Odra-Oder
Organizacja giełdy pracy na
rzecz pracodawców z
terenu przygranicznego
Niemiec.
Zlecenie reklamy w
lokalnych mediach.
Uruchomieniu punktu
informacyjnego EURES w
PUP w Gryfinie oraz w jego
filii w Chojnie. Działanie
realizowane ze środków
własnych WUP.

Z zaplanowanych 8 Giełd Pracy
odbyło się 6 ze względu na
termin otrzymania środków
finansowych na organizację
wydarzeń

umoŜliwienie nawiązania kontaktów z polskimi i niemieckimi pracodawcami przez osoby
bezrobotne i poszukujące pracy.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
EURES Odra-Oder
1. Tytuł :Plakaty na spotkania branŜowe
2. Główny temat publikacji: promocja aktywności zawodowej, podejmowanie
zatrudnienia w branŜach: transportowa, gastronomiczna, opiekuńcza oraz handlowej
3. Ilość egzemplarzy:150 szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy z
terenu powiatu gryfińskiego
5. Ile wersji językowych wyprodukowano – 1 (polska)
Opis działania:
EURES Odra-Oder
PUP w Świnoujściu zorganizował giełdy pracy na rzecz pracodawców z terenu
przygranicznego Niemiec. Giełdy skierowane były do obywateli Polski chcących podjąć
zatrudnienie u pracodawców niemieckich. Uczestnicy mieli moŜliwość zapoznania się z
aktualną sytuacją na niemieckim regionalnym rynku pracy, wolnymi miejscami pracy oraz
formalnościach jakie naleŜy dopełnić, aby móc wykonywać pracę na terenie Niemiec.
Podczas wydarzeń przyjmowano dokumenty aplikacyjne osób, które wyraziły
zainteresowanie otrzymywaniem ofert pracy drogą elektroniczną.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba giełd pracy dla pracodawców z Niemiec: 6
Liczba uczestników: ok. 200, z czego 130 osób otrzymało propozycję pracy
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
EURES Odra-Oder
Osoby poszukujące zatrudnienia na terenie Niemiec
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: Agentur für Arbeit Greifswald
Typ wydarzenia: Giełda Pracy
Miejsce i data wydarzenia: EURES Odra-Oder
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Świnoujście, 10.01. 2013; 7.02. 2013; 6.03.2013; 11.04.2013; 8.05.2013; 23.05.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
EURES Odra-Oder
1. Liczba uczestników: ok. 200
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: 130 osób otrzymało propozycję pracy, zapewnienie dostępu do
ofert pracy.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
EURES Odra-Oder
1. Tytuł: baner informacyjny
2. Główny temat publikacji: informacja o organizowanym wydarzeniu
3. Ilość egzemplarzy: 3 szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby zamieszkujące lub przebywające na
lokalnym rynku pracy, które poszukują zatrudnienia na terenie Niemiec
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (w j. polskim)
1.Tytuł: banner roll up
2.Główny temat publikacji: informacja o organizowanym wydarzeniu
3.Ilość egzemplarzy: 1 szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby zamieszkujące lub przebywające na
lokalnym rynku pracy, które poszukują zatrudnienia na terenie Niemiec
5.Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 ( w j. polskim)
1.Tytuł: notesy
2.Główny temat publikacji: 3.Ilość egzemplarzy: 300 szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: uczestnicy giełd
5.Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (w j. polskim)

W ramach wytycznej nr 5 – Funkcjonowanie sieci EURES
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1.1. Szkolenia dla
pracowników PUP i WUP
będących kadrą EURES z
regionów przygranicznych
EURES Odra-Oder
W związku z odmienną
specyfiką zatrudniania
pracowników w regionach
partnerskich planuje się
zorganizowanie szkolenia dla
polskiej kadry EURES nt:
„Rekrutacja i zatrudnianie
pracowników w świetle
przepisów niemieckiego
rynku pracy”

Opis działania:
EURES Odra-Oder
WUP w Szczecinie zorganizował szkolenie nt.: „Rekrutacja i zatrudnianie pracowników
w świetle przepisów niemieckiego rynku pracy” dla kadry EURES zaangaŜowanych we
współpracę transgraniczną w ramach Inicjatywy EURES Odra-Oder. Szkolenie było
prowadzone przez pracowników niemieckich PSZ (Agencja Pracy Greifswald,
Pośrednictwo Pracy ZAV Personalservice Rostock, Centrala Federalnej Agencji Pracy
Norymberga, Agencja Pracy Pasewalk). Uczestnicy szkolenia zapoznali się z
problematyką rynku pracy i rozwoju demograficznego w Niemczech, sposobami
ubiegania się o pracę, narzędziami internetowymi stosowanymi w pośrednictwie pracy w
Niemczech. Omówiona została działalność Centrum Informacji Zawodowej, nowa
organizacja niemieckich urzędów pracy oraz projekt kształcenia zawodowego pt:
„Główka pracuje”.
Osiągnięte wyniki / efekty: Liczba szkoleń: 1
Liczba przeszkolonych pracowników: 7
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Kadra EURES z Polski z regionu EURES Odra-Oder
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Niemieckie PSZ
Typ wydarzenia: szkolenie
Miejsce i data wydarzenia: Szczecin, 25-26.04.2013
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 7
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: PSZ z Polski z
regionu EURES Odra-Oder
3. Efekt wydarzenia:
poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu problematyki rynku pracy i rozwoju
demograficznego w Niemczech, sposobów ubiegania się o pracę, narzędzi
internetowych stosowanych w pośrednictwie pracy w Niemczech.
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10.1. Udział przedstawicieli
MPiPS w spotkaniach o
charakterze strategicznym
dla realizacji inicjatywy
transgranicznej EURES
Odra- Oder
Udział w przedstawicieli
MPiPS w spotkaniach o
charakterze strategicznym dla
realizacji inicjatywy
transgranicznej EURES OdraOder.
10.2. Udział przedstawicieli
MPiPS w spotkaniach
Komitetów Sterujących,
Grup Roboczych i innych
spotkaniach partnerów
EURES-T Beskydy i EURES
TriRegio
Udział w przedstawicieli
MPiPS w spotkaniach
Komitetów Sterujących, Grup
Roboczych i innych
spotkaniach partnerów
EURES-T Beskydy i EURESTriRegio.

Przedstawiciel MPiPS nie wziął
udziału w spotkaniach Komitetu
Sterującego EURES Odra-Oder
ze względu na brak organizacji
spotkań przez stronę niemiecką
w okresie grantu
sprawozdawczym. Spotkania
grup roboczych Inicjatywy
odbyły się z udziałem WUP w
Szczecinie oraz WUP w Zielonej
Górze (zrealizowane ze środków
własnych WUP).

Opis działania: nie realizowane

Przedstawiciel MPiPS nie wziął
udziału w spotkaniach Komitetu
Sterującego (KS) EURES TriRegio ze względu na lokalizację
spotkań i czas ich trwania (2-3
godz. spotkania przy
konieczności odbycia ok.2dniowej zagranicznej podróŜy
słuŜbowej) oraz realizację
innych zadań w terminie spotkań
KS. Na bieŜąco uzgadniano
działania w trybie e-mailowym i
telefonicznym.

Opis działania:
Przedstawiciel MPiPS wziął udział w 3 posiedzeniach Komitetu Sterującego EURES-T
Beskydy, na których omówiono działania EURES w regionie przygranicznym w okresie
2012/2013 oraz przyszłe działania związanych z reformą EURES po 2014 r.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Aktualizacja informacji nt. przygranicznego rynku pracy, efektów z realizacji inicjatyw
EURES T Beskydy, 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 Komitetu Sterującego EURES-T Beskydy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Czechy, Słowacja
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ z Czech, Słowacji i Polski
Typ wydarzenia: spotkania Komitetu Sterującego EURES-T Beskydy
Miejsce i data wydarzenia:
Słowacja, Oscadnica, 3-4.10.2012; Polska, Milówka, 14.02.2013; Czechy, FrydekMistek, 21-22.05.2013.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
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1. Liczba uczestników: 15 (na kaŜdym ze spotkań)
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Czechy,
Słowacja
3. Efekt wydarzenia: zapewnienie aktualnych informacji nt. przygranicznego rynku
pracy, efektów z realizacji inicjatyw EURES T Beskydy, a takŜe przygotowanie instytucji
partnerskich Partnerstwa oraz ich struktur do nowego okresu programowania po 2014 r.

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 UE/EOG. Jako przykład moŜna wskazać:
- Targi Pracy i Informacji o Mobilności w województwie dolnośląskim,
- IV Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu, podczas których zrealizowano dwie rekrutacje dla pracodawców z Niemiec (sektor budowlany oraz przemysł)
oraz Norwegii (sektor budowlany)
- Międzynarodowe Targi i Giełdy Pracy w Lublinie,
- Europejskie Targi Pracy i Informacji w Radomiu,
- VI Europejskie Targi Pracy WorkExpo w Rzeszowie, w których udział wzięło 63 wystawców, którzy przedstawili około 500 ofert pracy,
- Europejskie Targi Pracy w Białymstoku,
- Międzynarodowe, Pomorskie, Metropolitalne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku, w których wziął udział niemiecki Czerwony KrzyŜ
poszukujący dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz zagraniczne agencje pracy tymczasowej z Norwegii (poszukujący pracowników z branŜy
budowlanej, mechaników, personelu sprzątającego oraz architektów krajobrazu,
- Europejski Dzień Pracy w Gdańsku,
- Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Katowicach,
- Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach oraz Europejskie Targi Pracy, w czasie których uczestnicy mogli skorzystać ze 165 ofert
pracy z 17 krajów UE/EOG na blisko 910 wolnych miejsc pracy,
- Europejskie Dni Pracy w Poznaniu.
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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. Udział w tego typu wydarzeniach miał na celu informowanie osób odwiedzających targi o sytuacji na krajowym rynku pracy,
moŜliwości poszukiwania zatrudnienia w Polsce, promowania ofert pracy polskich pracodawców.
Na wyróŜnienie zasługuje projekt dotyczący kontynuacji współpracy z zagranicznymi pracodawcami i instytucjami mający na celu umoŜliwienie polskim
uczniom odbycie praktyk zawodowych za granicą w branŜy hotelarsko-gastronomicznej. Polska młodzieŜ odbyła 6 tygodniowe praktyki w Austrii.
Innym przykładem działania o charakterze międzynarodowym są rekrutacje dla pracodawców zagranicznych, angaŜujące doradców EURES. Wypracowano
nowe metody współpracy rekrutacyjnej: prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w formie videokonferencji.
Zorganizowano cykl seminariów pt. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”.
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. Partnerami w działaniach były niemieckie urzędy pracy w Eberswalde, Cottbus, Berlin, Frankfurt n. Odrą.
Zrealizowane projekty opierały się na ścisłej współpracy z partnerami po obu stronach granicy i umoŜliwiły zacieśnienie współpracy polskich i niemieckich
urzędów pracy oraz innych instytucji. lubuskie
Partnerami w ramach inicjatywy trans granicznej Dunajec dla regionu małopolskiego byli przedstawiciele Urzędów Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w
KeŜmarku – realizujący słowacki grant EURES, a takŜe przedstawiciele Urzędów Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny ze Starej Lubowni, Popradu, Bardejova i
Stropkova.
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.

4. Partnerzy / udziałowcy i ich wkład w realizację działań. Tak/Nie
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.
Partnerzy wskazani w pkt 2 raportu m.in. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, pracodawcy zrzeszeni w organizacjach pracodawców np.: Izba
Gospodarcza z Salzburga i Bregenz oraz zrzeszeni w izbach pracodawcy austriaccy z branŜy hotelarsko-gastronomicznej, pracodawcy z krajów
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członkowskich UE/EOG, Izba Gospodarczej z Nachodu, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Izba PrzemysłowoHandlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, polscy pracodawcy i stowarzyszenia pracodawców, przedstawiciele publicznych słuŜb
zatrudnienia z kraju i zagranicy, doradcy EURES z krajów członkowskich UE/EOG, przedstawiciele sieci UE – Europass, Eurodesk, Europa Direct, Solvit,
Komisji Europejskiej, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy w Toruniu, Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich w Toruniu, Punkt Pośrednictwa Pracy i MłodzieŜowe Centrum Kariery w Chełmnie, Ochotnicze Hufce Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy,
Akademickie Biura Karier, przedstawiciele Izby Skarbowej w Łodzi, I Oddziału ZUS w Łodzi oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, członkowie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego,
Urząd Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w KeŜmarku, Małopolski Instytut Kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Okręgowy
Inspektorat Pracy, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, Urząd Skarbowy, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego,
Urząd Gminy Koscierzyna, Pomorskie Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Przedstawiciele Stowarzyszenia Morena,
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, Punkt Informacji Europejskiej, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, jednostki edukacyjne: uczelnie
wyŜsze publiczne i niepubliczne, Gminne Centra Informacji, Akademickie Biura Karier.
Partnerzy współorganizowali wydarzenia, stanowili wsparcie obsługi eksperckiej (promocja ofert pracy w trakcie targów i rekrutacji, konsultacje na stoiskach
targowych, uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych, zapewnienie wkładu merytorycznego, prowadzenie prezentacji, współorganizowanie warsztatów,
prowadzenie stoisk tematycznych), zapewnili prowadzenie naboru w imieniu pracodawców,, techniczną i logistyczną obsługę 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
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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.

6. Czy działania (lub związane z nimi nowe działania) trwają dalej po zakończeniu wsparcia finansowego z UE? Tak/Nie
Wojewódzkie Urzędy Pracy potwierdziły, Ŝe działania EURES – zwłaszcza te mające charakter pośrednictwa pracy czy doradztwa i nie wymagające
szczególnych nakładów finansowych – byłyby kontynuowane bez wsparcia finansowego Komisji Europejskiej. Działania te stanowią standardowe usługi
WUP i PUP i są umocowane w polskich przepisach prawnych. Działania skoncentrowane będą w dalszym ciągu na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym
pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, a pracodawcom
pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. NaleŜą do nich m.in:
- promocja usługi EURES (np. poprzez uczestnictwo w róŜnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez partnerów, informowanie o EURES za
pośrednictwem wypracowanych narzędzi, np. stron internetowych, ujmowanie działań EURES w wydawnictwach WUP/PUP, itp.),
- informacje nt. usług EURES (telefonicznie, mailowo, poprzez materiały informacyjne),
- międzynarodowe pośrednictwo pracy,
- doradztwo i pośrednictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą: realizacja spotkań, warsztatów i szkoleń dotyczących pracy za granicą,
funkcjonowania sieci EURES, moŜliwości oferowanych przez europejskie rynki pracy, bezpiecznego podejmowania pracy za granicą, a takŜe udział w
lokalnych targach pracy .
- współpraca z udziałowcami rynku pracy, zwłaszcza z siecią EUROPASS, ABK, OHP, policją, inspekcją pracy.
Kontynuowana będzie współpraca z pracodawcami, z którymi wypracowano juŜ w ramach sieci zasady współpracy.
Niewielka część WUP wyraziła jednakŜe opinię, Ŝe działania EURES są realizowane dzięki środkom z UE i po zakończeniu finansowania nie będą
moŜliwe do zrealizowania.

I.2. WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI I ROZPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW
7. Jakie są najwaŜniejsze wnioski wyciągnięte ze zrealizowanych działań ? Jakie są konsekwencje dla właściwych udziałowców ?
Nadal zauwaŜa się znikome zainteresowanie usługami EURES ze strony polskich pracodawców. Z badań jednego z WUP wynika, Ŝe ponad 38% nie chce
Ŝadnej współpracy w zakresie usług EURES czy otrzymywania jakichkolwiek informacji związanych z działaniami sieci. Wielu pracodawców nigdy nie
słyszało o EURES. Zasadna jest intensyfikacja informacji o usługach EURES (np. w prasie, Internecie) dla polskich pracodawców, którzy niekiedy pierwszy
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raz dowiadują się o moŜliwości skorzystania z usług międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pakiety informacji (usługi doradcze) dla pracodawców, którzy
zainteresowani są zatrudnieniem pracownika z zagranicy, pozwalają na lepsze zdiagnozowanie przez pracodawcę własnych potrzeb i moŜliwości
zatrudnienia takiej osoby.
Na podstawie zrealizowanych działań stwierdzono, iŜ uczestnictwo w wydarzeniach międzynarodowych w kraju i za granicą takich jak targi pracy czy dni
rekrutacyjne stwarza moŜliwość pozyskiwania nowych i podtrzymywania starych kontaktów z doradcami z krajów UE/EOG. Skutkuje to między innymi
pozyskiwaniem większej ilości ofert pracy, udziałem doradców z zagranicy w Międzynarodowych Targach Pracy i intensyfikacją współpracy. Ponadto dobrą
praktyką jest połączenie udziału w międzynarodowych targach pracy z uzgodnionym wcześniej spotkaniem z pracodawcami zainteresowanymi rekrutacją
pracowników z Polski. Udana współpraca przy rekrutacji powoduje, Ŝe pracodawca zagraniczny zainteresowany jest utrzymywaniem kontaktu oraz dalszą
współpracą w przyszłości. Dla osób poszukujących pracy oznacza to moŜliwość zdobycia zatrudnienia u sprawdzonego pracodawcy, a tym samym większe
poczucie bezpieczeństwa związanego z wyjazdem do pracy za granicę.
Coraz trudniej, ze względu na kryzys ekonomiczny, zaprosić zagranicznych pracodawców do udziału w targach pracy. Ze względu na wewnętrzne regulacje i
zmiany na krajowych rynkach pracy, w tym kryzys i nasycenie rynku polskimi pracownikami, doradcy EURES z poszczególnych państw odmawiają udziału w
targach i seminariach np. dla studentów, gdyŜ mają nadwyŜkę młodych osób pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy, którym w pierwszej
kolejności muszą pomóc znaleźć zatrudnienie.
Warto rozpowszechniać informacje o EURES oraz świadczonych przez WUP usługach wśród róŜnych grup docelowych za pomocą środków masowego
przekazu. Informowanie o tym co to jest EURES, na jaką pomoc mogą liczyć poszukujący pracy za granicą ze strony urzędu oraz jak skutecznie i
bezpiecznie poszukiwać zatrudnienia za granicą, a takŜe o jakich formalnościach naleŜy pamiętać podejmując zatrudnienie za granicą, jest niezwykle
istotnym zadaniem i naleŜy je realizować równieŜ po zakończeniu finansowania działań lub tak jak to miało miejsce w tym roku budŜetowym, w połączeniu z
innym działaniem, którego realizacja przyczyniła się do osiągnięcia celu, jakim było rozpowszechnienie informacji o EURES i świadczonych w jego ramach
usługach.
Warto promować portal EURES, gdyŜ jest to najlepsze źródło wiedzy dla poszukujących informacji o zagranicznych rynkach pracy oraz największa baza ofert
pracy, dostępnych w Internecie. Udział w targach pracy organizowanych przez inne urzędy jest korzystny ze względu na moŜliwość rozpowszechniania
informacji o EURES oraz nawiązania relacji z kadrą EURES z zagranicy.
Warto współpracować z udziałowcami rynku pracy (np. biurami karier czy gminnymi centrami informacji), gdyŜ są to instytucje które bardzo chętnie angaŜują
się we współpracę i pomoc przy realizacji działań wynikających z grantu EURES. Ponadto są to instytucje, które mają styczność z osobami
zainteresowanymi mobilnością (np. studenci) oraz posiadającymi poszukiwane na rynku kwalifikacje (przedstawiciele zawodów technicznych). Współpraca z
innymi sieciami UE powoduje, ze oferta EURES jest pełniejsza i atrakcyjniejsza i jest równieŜ szansą dla pracowników WUP na zapoznanie się z
działalnością innych sieci i informowania poszukujących pracy lub informacji, gdzie moŜna znaleźć niezbędne dane.
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Realizowane działania w obszarze transgranicznym umoŜliwiły nawiązanie kontaktu z ekspertami niemieckiego rynku pracy i polskiego. Do najwaŜniejszych
wniosków wyciągniętych z realizacji działań zaliczyć naleŜy:
- wśród uczestników zwiększyła się wiedza na temat mobilności na europejskim rynku pracy oraz na temat usług jakie proponuje sieć EURES,
- przedstawiono młodzieŜy alternatywę jaką jest uczestnictwo w wolontariacie na terenie Europy, lub nauki zawodu w Niemczech,
- uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się w jaki sposób naleŜy rozliczyć dochody uzyskane z pracy za granicą, w szczególności z pracy w Niemczech,
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy nabyły wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, a takŜe zapotrzebowania jakie
występuje na niemieckim rynku pracy - przedstawiono zagraniczne oferty pracy EURES z terenu Niemiec a takŜe informacje w jaki sposób poszukiwać pracy
w Niemczech,
- spotkania pozwoliły na przekazanie informacji o procedurach, które umoŜliwiają potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w krajach
UE oraz przepisach prawa regulujących ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Istotnym elementem jest zacieśnianie współpracy między pracownikami PUP i WUP, czemu słuŜą organizowane szkolenia. SłuŜą one nie tylko pogłębieniu
wiedzy merytorycznej pracowników PSZ, ale teŜ usprawniają pracę dzięki osobistym kontaktom.

8. Czy przeprowadzone zostały oceny zrealizowanych działań ?Oceny wewnętrzne
przedstawić w skrócie kluczowe wyniki i wnioski z takich ocen:

/ Oceny zewnętrzne.

Jeśli tak, to naleŜy

Z przeprowadzonych działań została dokonana ocena wewnętrzna. Do podsumowania zrealizowanych projektów, szkoleń, spotkań i płatnych praktyk
zawodowych, posłuŜyły ankiety oceny lub sprawozdania merytoryczne podsumowujące działania. W sprawozdaniach uwzględniona została ocena ilościowa i
jakościowa projektów. Scharakteryzowane zostały grupy odbiorców oraz wskazane dobre praktyki, które powinny posłuŜyć jeszcze efektywniejszej
organizacji działań w przyszłości (przykłady dobrych praktyk w punkcie 9).
Podsumowując, z przeprowadzonych ankiet wynika, Ŝe działania były przydatne dla większości (powyŜej 90%) ankietowanych. RównieŜ pracodawcy, w
związku z uczestnictwem w targach pracy, ocenili dobrze proces organizacji targów, zaplecze techniczne oraz spełnienie ich oczekiwań względem
załoŜonych celów rekrutacyjnych. Pracodawcy zadeklarowali chęć dalszej współpracy z EURES w przyszłości oraz zarekomendowaliby współpracę z PSZ
innym pracodawcom. Przykładowo analiza spotkań ewaluacyjnych z pracodawcami austriackimi potwierdziła sukces projektu dotyczącego staŜy i płatnych
praktyk zawodowych w sektorze hotelarskim: większość pracodawców jest zainteresowanych kontynuowaniem projektu w przyszłym sezonie, wskazała na
obszary, które naleŜy rozwinąć (głównie dotyczy to przygotowania językowego uczniów uczestniczących w projekcie, zakresu współpracy wszystkich stron
zainteresowanych projektem i ulepszenia formalności z tym związanych).
Z wywiadów przeprowadzonych wśród uczestników spotkań informacyjnych wynika, Ŝe klienci są zainteresowani poznaniem moŜliwości zatrudnienia za
granicą, a takŜe informacjami nt. warunków Ŝycia i pracy w wybranych krajach EOG. Informacje takie powinny być uzyskane najlepiej bezpośrednio od
przedstawiciela danego kraju lub od doradców EURES posiadających duŜą wiedzę z zakresu prawa pracy i Ŝycia w danym kraju UE/EOG. Klienci oczekują
informacji nt. moŜliwości poszukiwania pracy za granicą, przygotowania się do spotkania z pracodawcą i jest dla nich bardzo istotne, Ŝe mają moŜliwość
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bezpośredniego kontaktu z doradcą lub pracodawcą z kraju EOG. Część osób nieznających języka obcego wyraziło niezadowolenie, Ŝe nie będą mogli
samodzielnie korzystać z zagranicznych portali urzędów pracy i portalu EURES.
Wśród kanałów informacyjnych, które w największym stopniu informują o usługach EURES naleŜą lokalne urzędy pracy, portale internetowe informujące o
lokalnych wydarzeniach, w tym media społecznościowe, rozgłośnie radiowe oraz prasa lokalna. W stopniu najmniejszym - reklama na telebimach.
Jednocześnie istnieje duŜe zapotrzebowanie na organizację wydarzeń EURES w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy. W związku z
ograniczonymi moŜliwościami dojazdu do miast wojewódzkich, gdzie zlokalizowani są doradcy EURES, oczekuje się, Ŝe wydarzenia/usługi będą
realizowane na zewnątrz urzędów.
Niewielu pracodawców ma świadomość moŜliwości wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, takich jak video-konferencje, dostępna
poprzez EURES. Analiza ankiet wykazuje, iŜ tego typu medium spełnia oczekiwania 98% pracodawców. Takie działanie wiąŜe się z duŜą oszczędnością
czasu, jest łatwe w organizacji i jednocześnie umoŜliwia bezpośredni kontakt z doradcą/pracodawcą. RównieŜ czat z moderatorem, organizowany na
ogólnopolskim portalu Onet S.A,. cieszył się bardzo duŜym zainteresowaniem wśród uczestników, jak i samych moderatorów portalu. Dzięki
rozpowszechnianiu informacji o EURES udało się nawiązać kontakt z osobami obsługującymi portal, którzy są zainteresowani dalszą współpracą przy
realizacji innych działań.
Rekrutacje cieszą się wśród klientów EURES niesłabnącym zainteresowaniem. Największą popularność zyskują rekrutacje na stanowiska nie wymagające
konkretnych kwalifikacji, bądź oferty pracy bez znajomości języka. Dla pracodawców największym utrudnieniem jest wciąŜ brak spójności pomiędzy osobami,
które złoŜyły dokumenty, osobami obecnymi na rozmowach kwalifikacyjnych, a tymi, którym w rzeczywistości moŜna zaoferować zatrudnienie. Pracodawcy
zwracają takŜe uwagę na brak spójności pomiędzy deklarowanym poziomem znajomości języka, a jego rzeczywistym stopniem. Niemniej jednak
organizowanie rekrutacji jest jedną z najwaŜniejszych usług EURES, poniewaŜ pracownicy, którym nie udało się utrzymać zatrudnienia na dłuŜszy okres
powracają by w dalszym ciągu korzystać z usług EURES.

9. Najlepsze praktyki / historie klientów publicznych słuŜb zatrudnienia zakończone sukcesem:
Kontynuowano projekt praktyk zagranicznych dla szkół ponad-gimnazjalnych w branŜy hotelarsko – gastronomicznej (projekt Polska-Austria). Do
projektu przystąpiło 9 szkół z Dolnego Śląska. Po stronie austriackiej działanie zostało rozszerzone poza region Voralberg na kraj salzburski. Bardzo istotna
jest konferencja ewaluacyjna na zakończenie projektu, podczas której uczniowie przedstawiają przebieg praktyk oraz swoje indywidualne opinie. Uczniowie
w większości deklarują, Ŝe powrócą do swoich pracodawców w kolejnych latach jako pracownicy sezonowi. Zdecydowanie większa skala tego projektu
pokazała, Ŝe naleŜy ściślej uregulować zakresy odpowiedzialności poszczególnych partnerów na kolejnych etapach realizacji projektu (w bieŜącym roku
podpisane zostaną porozumienia pomiędzy WUP i szkołami). Ze względu na coraz większe zainteresowanie udziałem w projekcie ze strony szkół,
planowane jest podniesienie kryterium dotyczącym kompetencji językowych kandydatów na praktyki. Bezpośrednim efektem działania jest zwiększona
motywacja uczniów do dalszej nauki oraz do poprawienia stopnia znajomości języka niemieckiego.
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Kontynuowano projekt informacyjny z uŜyciem videokonferencji. Projekt, który początkowo dotyczył spotkań nt. warunków Ŝycia i pracy w EOG, został
rozszerzony na rekrutacje, zgłoszone przez EURES z Holandii. Rekrutacja nie byłaby moŜliwa bez zastosowania videokonferencji, gdyŜ pracodawca nie
dysponował czasem, aby odbyć podróŜ do Polski.
Do organizacji Europejskich Targów Pracy i Giełdy Pracy w Polsce zostali zaangaŜowani pracownicy WUP z innych wydziałów – spoza EURES. Dzięki
temu pracownicy PSZ mogli lepiej poznać działalność sieci EURES i zaangaŜować się w jej działania, a zagraniczni wystawcy mieli zapewnioną pomoc i
wsparcie podczas wydarzenia.
Dobrym rozwiązaniem jest organizowanie prezentacji multimedialnych lub pokazywanie praktycznego wykorzystania portalu EURES, pracując
bezpośrednio w Internecie. Wśród osób poszukujących pracy, nadal jest duŜa grupa osób, niepotrafiących korzystać z portalu EURES. Dzięki takiemu
działaniu osoby poszukujące pracę otrzymają równieŜ informację o funkcjonowaniu przedstawicieli sieci EURES w innych krajach UE/EOG.
NaleŜy organizować szkolenia w miejscu pracy osób, które nie realizują zadań EURES, gdyŜ zwiększa to szansę na udział duŜej liczby pracowników w
uzgodnionym terminie i nie powoduje dezorganizacji pracy pracownikom PSZ.
Dobrym rozwiązaniem jest zamieszczanie artykułów w prasie regionalnej o duŜym nakładzie, gdyŜ dzięki temu zwiększa się obszar oddziaływania oraz
szansę na dotarcie z informacją o EURES do jak największej grupy odbiorców docelowych.
Ze względu na duŜą popularność biuletynu WUP wśród osób odwiedzających urząd, waŜne jest aby przekazywać systematycznie informacje o
działaniach realizowanych w ramach EURES, dzięki czemu, w kaŜdym kwartale zamieszczone będą informacje o EURES.
Warto promować działalność EURES w prasie dla pracodawców, gdyŜ jak pokazuje doświadczenie, zainteresowani są nawiązaniem
relacji/kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą przy rekrutacji. NaleŜy nawiązywać i podtrzymywać relacje z pracodawcami, którzy
poszukują pracowników posługujących się językami innymi niŜ polski. WyraŜają oni większe zainteresowanie współpracą z kadrą EURES, jak równieŜ
chętniej uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez PSZ. Przekazanie istotnych informacji dotyczących rynków pracy za granicą oraz wspólna praca
nad uszczegółowieniem oferty pracy powoduje, Ŝe pracodawca jest w pełni zorientowany, czy posiada wszelkie środki i moŜliwości do tego by zatrudnić
osobę z zagranicy.
NaleŜy 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, a poszukujący pracy zyskują szczegółowe informacje na temat oferowanego
zatrudnienia oraz mają równieŜ moŜliwość poznania pracodawcy i podjęcia świadomej decyzji co do dalszej współpracy z pracodawcą lub doradcą EURES.
Rekomenduje się, aby przy organizacji szkoleń korzystać z pomocy trenerów zewnętrznych, których wiedzę i doświadczenie związane ze współpracą z
pracodawcami warto wykorzystać w codziennej pracy doradcy EURES.
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Rekomenduje się, aby organizować targi pracy lub wydarzenia o randze międzynarodowej w miejscach takie jak hotele, gdyŜ są one lepiej odbierane
przez odwiedzających ze względu na większą „kameralność”, a dla wystawców, jest to miejsce atrakcyjne równieŜ pod względem bliskości (nie muszą się
przemieszczać z duŜą ilością bagaŜu) .
Warto kontynuować współpracę oraz nawiązywać nowe relacje z biurami karier, gminnymi centrami informacji oraz innymi instytucjami rynku pracy,
gdyŜ dzięki temu zyskuje się dostęp do szerszej grupy odbiorców usług, a przy okazji moŜna liczyć na współpracę przy organizacji targów pracy oraz
rekrutacjach.
Współpraca z sieciami UE wzbogaca ofertę usług oraz przekazywanych przez kadrę EURES informacji na rzecz klientów PSZ. RównieŜ w tym przypadku
moŜna liczyć na współpracę przy organizacji targów pracy, czy innych wydarzeń o charakterze informacyjnym.

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.
W realizację działań włączone zostały właściwe zainteresowane strony. ZaangaŜowanie przedstawicieli władz samorządowych oraz administracji rządowej
podniosło rangę wydarzeń, 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.
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