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WSTĘPWSTĘP 

 Projekt „Pomysł na sukces”, podobnie jak inne projekty finansowane w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej Equal należał do programów innowacyjnych i badawczych. Z tego powodu 	
w momencie określania celów i sposobów ich osiągnięcia nikt z przystępujących do projektu nie był 
pewien w jakim stopniu osiągnie założone rezultaty.
 Jednak aktywność partnerstwa spowodowała, iż wypracowano skuteczną metodę 
przystosowania kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. 	
W wyniku prac Partnerstwa oraz dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania wspomaganych 
technologiami informatycznymi w beneficjentach wzrastało przekonanie, iż innowacyjne technologie 
nie są wyłącznie domeną ludzi młodych. Dowodem na to są ich opinie, w których potwierdzają 
iż udział w projekcie przyniósł im wiele korzyści: pracownikom wiarę i pewność, że potrafią 
inwestować w swój rozwój i mają motywację do pracy zawodowej na długie lata, a pracodawcom 
i kadrze kierowniczej - że ich firmy dzięki dobremu i mądremu zarządzaniu będą w stanie sprostać 
konkurencji i zapewnić firmie rozwój.
 Działania Partnerstwa obejmowały również współpracę ponadnarodową. Dzięki niej mogliśmy 
dokonywać wymiany najskuteczniejszych praktyk oraz dzielić się doświadczeniami z partnerami 
z Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Republiki Czeskiej, jednocześnie udoskonalając wypracowane przez 
nas kursy i materiały edukacyjne. 
 Niniejsza publikacja ma na celu upowszechnianie rezultatów partnerstwa i stanowi przegląd 
jego działalności, począwszy od listopada 2004 roku, kiedy to rozstrzygnięto konkurs projektów, 	
aż do jego zakończenia, kiedy po zrealizowaniu zadań przyszedł czas na ich podsumowanie i ocenę.

Koordynator Projektu „Pomysł na sukces”

          Donata Malińska
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¹ Źródło: Przewodnik administracyjno-finansowy dla partnerstw na rzecz rozwoju, www.equal.org.pl

ZAŁOŻENIA PROJEKTU1. ZAŁOŻENIA PROJEKTU „POMYSŁ NA SUKCES”

1.1. Cele i zasady Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal  

 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz 
stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. 
Państwa członkowskie za pośrednictwem tego programu mogły testować nowe sposoby zwalczania 
wszelkich form nierówności i dyskryminacji wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących 
pracy.¹ Należy zaznaczyć, że program Equal nie był programem szkoleniowym. Miał on na celu 
sprawdzenie skuteczności nowych, zaproponowanych przez partnerstwa na rzecz rozwoju metod, 
mających na celu rozwiązanie problemów występujących na szeroko pojętym rynku pracy. Stąd, 	
w niektórych projektach realizowanych przez partnerstwa tak nieliczna grupa beneficjentów 
testujących proponowane rozwiązania. 
 W Polsce, jako nowym kraju członkowskim UE, program Equal był wdrażany w ramach 
drugiej rundy aplikacyjnej (2004 – 2006). Niewątpliwie, zainteresowanie jakim się cieszył, wynikało 
z braku konieczności dysponowania wkładem własnym przez wnioskodawców, gdyż 75% kosztów 
kwalifikowanych było finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% 	
z budżetu państwa.
 Z programem tym nierozerwalnie związane były pewne zasady, których wdrażanie 
zostało określone w dokumentach programowych. Jedną z nich była zasada partnerstwa,  z której 
wynikała konieczność realizacji projektu wspólnie przez kilku różnych partnerów. Mogły to być 
organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje rynku pracy, 	
przedsiębiorcy. Taka wspólna realizacja projektu pozwalała spojrzeć na konkretny problem z różnych 
punktów widzenia oraz podnosiła innowacyjność proponowanych rozwiązań. I właśnie innowacyjność 
była kolejną cechą charakteryzującą wszystkie projekty realizowane w ramach programu Equal 	
i mogła być ona ukierunkowana na cel, kontekst lub proces. Przygotowanie innowacyjnego projektu 
na pewno jest łatwiejsze z udziałem różnych instytucji tworzących partnerstwo jak i samych 
potencjalnych beneficjentów projektu. Takie włączenie w działania partnerstw grup napotykających 
problemy związane z dyskryminacją na rynku pracy zakładała zasada empowerment. Dzięki 
temu możliwy był wzrost skuteczności prowadzonych działań na rzecz beneficjentów. W toku 
realizacji programu upowszechniano wszystkie wypracowane rezultaty przydatne na rynku pracy. 
Niezwykle istotne znaczenie w przypadku projektów badawczych miała realizacja tej zasady, gdyż 
należy założono, iż nie każdy z ponad 100 projektów realizowanych w Polsce osiągnął sukces, 	
a zaproponowane rozwiązania mogły przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Niezbędne 
było więc rzetelne przedstawianie wyników badań prowadonych przez partnerstwa, a najlepsze 
rozwiązania mają szansę w przyszłości na włączenie do polityki krajowej (mainstreaming). Jeszcze 
jedna niezwykle ważna zasada wyróżniała ten program spośród innych – współpraca ponadnarodowa. 
Każe partnerstwo krajowe było zobowiązane do nawiązania współpracy z innymi partnerstwami 	
z krajów członkowskich UE. 



Współpraca taka umożliwiała wymianę najlepszych praktyk, doświadczeń oraz narzędzi badawczych 
w celu opracowania wspólnych rezultatów. Pozwalała spojrzeć na problemy rynku pracy z punktu 
widzenia całej UE oraz przyczyniła się do przenoszenia na grunt Polski sprawdzonych rozwiązań.²

1.2. Partnerzy, czyli jakie instytucje realizują projekt?

 W dniu 15 listopada 2004r. został rozstrzygnięty konkurs projektów w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Monitorującego  Instytucja 
Zarządzająca podjęła decyzję o wyborze do realizacji Działania 1 wniosku złożonego przez Powiat 
Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Wspólny projekt został złożony przez następujących partnerów:
• Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 
• Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
• Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie, 
• Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, 
• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim, 
• Zespół Szkół Policealnych, Niepubliczny Ośrodek Kursowy “Notus” w Wodzisławiu Śląskim. 
Dodatkowo, w wyniku otwartego naboru partnerów, do realizacji projektu przystąpili:
• Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, 
• Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, 
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 	
w Rybniku. 

 Niestety, dwie jednostki, które brały udział w tworzeniu Partnerstwa, czyli Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Policealnych, Niepubliczny 
Ośrodek Kursowy “Notus” w Wodzisławiu Śląskim zrezygnowały z dalszego udziału w projekcie. 
 Pozostałe instytucje wypracowały wspólną strategię realizacji działań, na podstawie której, 
dla każdego z partnerów zostały przydzielone zadania.
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Tabela nr 1. Rola partnerów Działania 2 w projekcie „Pomysł na sukces”

PARTNER REALIZOWANE ZADANIA

Starostwo Powiatowe było Administratorem projektu „Pomysł na 
sukces” i reprezentowało Partnerów Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 
przed Instytucją Zarządzającą EQUAL i Krajową Strukturą 
Wsparcia. Koordynowało całość prac związanych z realizacją 
projektu, nadzorowało prawidłowość działań partnerów oraz było 
odpowiedzialne za prawidłowość rozliczeń finansowych. Starostwo 
współpracowało z innymi partnerami przy organizacji oraz 
przeprowadzaniu kampanii informacyjno-promocyjnej na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym (wymiana najlepszych praktyk), 	
a także prowadziło mainstreaming rezultatów.

Powiat Wodzisławski
Starostwo Powiatowe

w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śląski

² Źródło: Przewodnik administracyjno-finansowy dla partnerstw na rzecz rozwoju, www.equal.org.pl
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Organizacja zaangażowana była w przygotowanie procedur i ankiet 
związanych z naborem beneficjentów (pracodawców i pracowników), 
organizację spotkań informacyjnych dla pracowników, analizę 
wypełnionych przez pracodawców i pracowników ankiet, współpracę 
w ramach programu z partnerami rynku pracy.  Powiatowy Urząd 
Pracy prowadził również monitoring i ewaluację projektu.

Powiatowy Urząd Pracy
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław ŚląskiPowiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim pełniło rolę administratora platformy Moodle, prowadziło 
wstępny kurs z obsługi platformy, a także realizowało czynności 
związane z dostosowaniem sprzętu do wymagań związanych 	
z prowadzeniem szkoleń metodą e-learningu, oraz uczestniczył 
w pracach związanych z przygotowaniem konferencji 
upowszechniających oraz w przygotowaniu warsztatów z udziałem 
partnerów ponadnarodowych.

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Gałczyńskiego 1
44-300 Wodzisław Śląski

Partner zaangażowany był w przeprowadzenie ankietyzacji 
wśród pracodawców i pracowników, wybór firm do udziału 	
w szkoleniach oraz podpisanie z nimi umów. Forum Firm Miasta 
Radlin odpowiedzialne było ponadto za realizację kursów 	
z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania, a kierowanych do 
kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Forum Firm Miasta Radlin
ul. Rymera 15
44-310 Radlin

Organizacja zaangażowana była, podobnie jak Forum Firm Miasta 
Radlin, w przeprowadzenie ankietyzacji wśród pracodawców 	
i pracowników, wybór firm do udziału w szkoleniach oraz podpisanie 
z nimi umów. Sprawował również „opiekę” nad beneficjentami. 
Partner był odpowiedzialny za opracowanie programów nauczania 
oraz materiałów dydaktycznych dla metody elearningu.

Cech Rzemieślników 
i Innych Przedsiębiorców 
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śląski

Partner zaangażowany był w przeprowadzenie ankietyzacji wśród 
pracodawców i pracowników, wybór firm do udziału w szkoleniach 
oraz podpisanie z nimi umów. Niezwykle ważnym zadaniem 
było prowadzenie studia do e-learningu oraz koordynacja działań 
związanych z przeprowadzeniem szkoleń metodą elearningu. 
Partner był odpowiedzialny za opracowanie programów nauczania 
oraz materiałów dydaktycznych dla metody e-learningu. Ponadto 
zaangażowany był w organizację oraz prowadzenie kampanii 
informacyjno-upowszechniającej.

Izba Gospodarcza 
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Powstańców 7
44-300 Wodzisław Śląski

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego w Rybniku zaangażowany był w przeprowadzenie 
ankietyzacji wśród pracodawców i pracowników, wybór firm 
do udziału w szkoleniach oraz podpisanie z nimi umów. Ponadto 
prowadził kampanię informacyjno-upowszechniającą wypracowane 
rezultaty.

Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego 

w Rybniku
ul. Białych 7

44-200 Rybnik



1.3. Cel projektu „Pomysł na sukces”

 Głównym celem projektu „Pomysł na sukces” było wspieranie utrzymania zatrudnienia 
pracowników, których kwalifikacje można było dostosować do wymagań stawianych przez rynek 
pracy, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem 
technologii informatycznych.
 Przeprowadzone na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego badanie 
ankietowe wykazało, że osoby w wieku powyżej 50 lat napotykają szereg barier takich jak: trend 
zatrudniania młodszych, lepiej wykształconych osób (starsi ludzie generalnie posiadają przestarzałe, 
niedostosowane do rynku pracy kwalifikacje), lęk związany z podjęciem edukacji w wieku powyżej 
50 roku życia oraz trudności z przyswojaniem nowej wiedzy. 
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Rysunek nr 1. Organizacja zadań w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces”

7

Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
– ADMINISTRATOR PROJEKTU

- zarządzanie projektem, koordynacja działań, kontrola prawidłowości realizacji projektu,
- współpraca w ramach partnerstwa ponadnarodowego.

Koordynacja
działań w
ramach
projektu

Cech Rzemieślników 
i Innych
Przedsiębiorców

- przeprowadzenie 
szkoleń dla nauczycieli 
z wykorzystaniem metody 
e-learningu.

Powiatowe Centrum
Kształcenia Ustawicz-
nego

- określenie wymagań
dotyczących systemu 
e-learningowego,
- przeszkolenie nauczy- 
cieli i programistów,
- opracowanie materia-
łów dydaktycznych.

Izba Gospodarcza 
w Wodzisławiu Śląskim

- prowadzenie studia do
e-learningu,
- wybór i przeszkolenie
autorów kursów oraz
nauczycieli,
- przetworzenie 
materiałów dydaktycz-
nych z formy papierowej 
na elektroniczną.

Forum Firm
Miasta Radlin

- wybór trenerów do
przeprowadzenia kursów 
metodą tradycyjną, 
- realizacja kursów 
specjalistycznych 
„miękkich”.

• Kurs wstępny
obsługi platformy,
• Podstawy obsługi
komputera,
• Podstawy użytkowania
arkusza kalkulacyjnego
MS EXCEL.

• HACCP,
• Bezpieczeństwo i
higiena pracy,
• Obsługa wózków
jezdniowych z napędem
silnikowym.

• Język angielski –
podstawowy,
• Język angielski –
branżowy,
• Język niemiecki.

• Jak przygotować 
projekt finansowany ze 
środków Unii Europe-
jskiej,
• System Zarządzania
Jakością.

Czynności
poprzedzające

realizację
kursów

Kursy

Wspomaganie
realizacji
projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
- przeprowadzenie ankietyzacji poprzedzającej dobór pracodawców i pracowników,

- świadczenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego,
- prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Polskiego z siedzibą 
w Rybniku

- upowszechnianie rezultatów projektu,
- współpraca przy przeprowadzaniu kampanii informacyjno-promocyjnej.
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 Przejawami dyskryminacji osób starszych są więc: marginalizacja, wykluczenie społeczne, 
uprzedzenia (traktowane ich jako niemobilnych, schorowanych, niedokształcających się). Wobec 
występowania znacznych barier strukturalnych naturalna jest bardzo silna zależność między wiekiem 
i wykształceniem, a sytuacją na rynku pracy. Starzenie się społeczeństwa w niedługim czasie będzie 
musiało znaleźć przełożenie w zachowaniach ludzi na rynku pracy. Przede wszystkim należy się 
spodziewać wydłużenia okresu aktywności zawodowej i wzrostu zatrudnienia osób starszych. 
 Biorąc pod uwagę wnioski wypływające z powyższej analizy działaniami Partnerstwa 
została objęta grupa 70 beneficjentów (pracownicy powyżej 50 roku życia, pracodawcy oraz 
kadra zarządzająca - bez względu na wiek) reprezentująca branże: transportowo-motoryzacyjną, 
przetwórstwa spożywczego, piekarniczo-cukierniczą, handlową, stolarsko-drzewną, budowlaną, 
hotelarsko-turystyczną oraz instalacyjną. Projekt był adresowany do osób zagrożonych dyskryminacją 
ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. 

Mapa: Obszar Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Źródło: strona internetowa Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego, www.subregion.pl
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Jako nowatorski na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Powiat Wodzisławski, 
Powiat Raciborski, Powiat Rybnicki, Miasto Żory, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Rybnik) 
zastosowano model kształcenia osób powyżej 50 roku życia przy wykorzystaniu e-learningu oraz 
blended learningu. Za pomocą tej metody przeprowadzono specjalnie stworzone na potrzeby projektu 
szkolenia językowe i specjalistyczne w następujących zakresach:
 - podstawowej obsługi komputera,
 - obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 - języka angielskiego podstawowego,
 - języka angielskiego branżowego,
 - języka niemieckiego podstawowego,
 - obsługi wózka widłowego,
 - HACCP,
 - BHP.

 Na uwagę zasługuje fakt, iż przeszkoleni zostali zarówno pracodawcy jak i pracownicy, gdyż 
zdaniem projektodawców dokształcanie tylko jednej z tych grup nie gwarantowało równomiernego 
rozwoju firmy. Tak więc działania Partnerstwa koncentrowały się na wypracowaniu skutecznej 
metody kompleksowego podejścia do procesu podnoszenia kwalifikacji pracodawców i pracowników 
oraz testowaniu tej metody w wybranych firmach sektora MŚP z terenu Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego. W takim znaczeniu kompleksowe podejście podzielone zostało na dwie 
płaszczyzny: pionową i poziomą. Pionowa zakładała przeszkolenie zarówno pracodawcy, jak 	
i pracownika celem skutecznego i równoległego rozwoju firmy. Płaszczyzna pozioma  polegała na 
podniesieniu zaangażowania i motywacji beneficjentów do kształcenia ustawicznego.

10

Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi udziałem w projekcie - wrzesień 2005
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1.4. Personel

 Aby powstały narzędzia konieczne do uruchomienia platformy e-learningowej oraz sprawnie 
przebiegał proces szkoleniowy przeprowadzono rekrutację osób niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowości realizacji całego przedsięwzięcia: ekspertów z zakresu e-learningu i metodyki 	
e-learningu, metodyki nauczania, informatyki, administrowania platformą oraz autorów kursów 	
i nauczycieli, zarówno do prowadzenia kursów tradycyjnych jak i e-learningowych. 
 Sam proces rekrutacji autorów kursów i nauczycieli przebiegał dwuetapowo. W pierwszej 
kolejności, osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy uczestniczyły w szkoleniach dotyczących 
nauczania metodą e-learningu, które odbyły się z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych. 
Celem tych szkoleń było przybliżenie tematyki projektu, szczegółowych założeń realizacji kursów 
e-learningowych oraz sposobów przygotowania materiałów dydaktycznych. W ramach szkoleń 
miały również miejsce prezentacje materiałów kursowych przygotowanych przez partnera z Wielkiej 
Brytanii. W drugiej części szkoleń zadaniem uczestników było przygotowanie próbek materiałów 
kursowych, które zostały ocenione przez zespół ds. e-learningu i na tej podstawie autorzy kursów 
oraz nauczyciele zostali zaproszeni do współpracy przy realizacji projektu.
 Treści kursowe powstawały przy współpracy autora kursu z ekspertem ds. e-learningu 
i metodykiem. Wpływ na ostateczny kształt programu mieli ponadto specjalista ds. szkoleń oraz 
kierownik zespołu informatyków. Specjalista ds. szkoleń nadzorował zgodność programu w wymogami 
prawa oświatowego obowiązującego w Polsce oraz spełnienie założonych celów danego kursu, 
natomiast kierownik zespołu informatyków dbał o prawidłowe przetworzenie materiału kursowego. 
Niezwykle istotne znaczenie w powodzeniu całego przedsięwzięcia miał wkład pracy informatyków, 
którzy sprawnie przetworzyli materiał kursowy z postaci papierowej na elektroniczną.
 Z uwagi na fakt, iż w szkoleniach brały udział m.in. osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 
które do tej pory nie korzystały ze sprzętu komputerowego, jak również obca im była idea kształcenia 
ustawicznego, ze strony wielu uczestników można było zaobserwować istnienie barier, które 
ograniczały ich rozwój zawodowy.  

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim - Administratora projektu
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 Najważniejsze z nich to przede wszystkim lęk związany z podjęciem edukacji w wieku 
powyżej 50 roku życia oraz ewentualne trudności z przyswojeniem sobie nowej wiedzy, widoczny 
trend zatrudniania młodszych, lepiej wykształconych osób, jak również lęk przed szeroko pojętą 
zmianą. Odpowiedzią na te obawy był udział w całym procesie szkoleniowym doradców zawodowych 
i psychologów. Dzięki ich wiedzy i wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi beneficjenci zarówno 
ci młodsi jak i w wieku 50+ zostali zmotywowani do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, gdyż zrozumieli, iż jest to szansa zdobycia awansu zawodowego, poprawy warunków 
finansowych oraz swojej pozycji na rynku pracy. 
  Nad sprawną realizacją projektu czuwali pracownicy administracyjni oraz służby księgowe. 
Dzięki ich zaangażowaniu oraz rzetelności bardzo sprawnie przebiegał proces rozliczeń finansowych 
a wszystkie wydatki poniesione przez partnerstwo zostały uznane jako kwalifikowalne.  Ogromny 
wkład pracy wniosła również grupa zarządzająca, w której skład wchodzili przedstawiciele wszystkich 
organizacji partnerskich. Wypracowała ona strategię oraz taktykę  działań, pełniła nadzór nad sprawnym 
przebiegiem realizacji projektu oraz zatwierdzała dokumenty i opracowania przygotowywane  przez 
„zespoły merytoryczne”, zawiązane w celu szybkiego reagowania na pojawiające się w trakcie 
realizacji projektu problemy. Powołano:
 1. Zespół ds. Współpracy Ponadnarodowej, 
 2. Zespół ds. E-learningu, 
 3. Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji,
 4. Zespół ds. Promocji i Upowszechniania. 
Zespoły te na bieżąco przygotowywały niezbędne informacje, opracowania oraz raporty pozwalające 
na sprawne zarządzanie projektem.

Pracownicy projektu “Pomysł na sukces”
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu pn. Współpraca ponadnarodowa ze strony http://www.equal.gov.pl

Rysunek nr 2. Modele współpracy ponadnarodowej w ramach Equal

WSPÓŁPRACA PONADNAR2. WPÓŁPRACA PONADNARODOWA W RAMACH 
     PARTNERSTWA  50 PLUS

 Istotnym wymiarem idei partnerstwa była współpraca ponadnarodowa, jako jeden z najbardziej 
efektywnych sposobów upowszechniania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Program Inicjatywy 
Wspólnotowej Equal wymagał zarówno sprawnej działalności w ramach partnerstwa krajowego jak 
i dzielenia się doświadczeniami oraz współdziałania partnerstw z różnych części Europy. 

MODEL 1:

WYMIANA 
INFORMACJI I 
DOŚWIADCZEŃ

Partnerzy wymieniali
informacje na temat
swoich strategii.

MODEL 5: DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ: WYMIANA NAUCZYCIELI, KURSANTÓW, OSÓB 
KLUCZOWYCH W PROJEKCIE - był realizowany równolegle do powyższych modeli

Działania dodatkowe służyły sprawdzeniu wspólnego produktu, przetwarzaniu stworzonego systemu, 
metody.

MODEL 2:

RÓWNOLEGŁE 
WYPRACOWY-
WANIE INNOWACY-
JNEGO PODEJŚCIA

Partnerzy realizowali
konkretny wspólny
cel, pracując 
niezależnie, jednak
systematycznie
przekazując sobie
wiedzę i innowacje.

MODEL 3:

IMPORT, EKSPORT I 
ADAPTACJA 
NOWYCH 
ROZWIĄZAŃ

Partnerstwa dzieliły
się rezultatami swojej
pracy, a każde z nich
korzystało z wymiany
doświadczeń w celu 
ulepszenia swojego 
produktu (np. pakietu 
szkoleniowego dla 
grup ryzyka).

MODEL 4:

WSPÓLNY PRODUKT 
LUB SYSTEM PRACY 
- PODZIAŁ ZADAŃ W 
RAMACH REAL-
IZACJI WSPÓLNEGO 
CELU

Partnerstwa były
zawierane na 
określony czas w celu 
rozwiązania konkret-
nego problemu
wykorzystując swoje
mocne strony i 
ustalając etapy 
rozwiązywania
problemu.

MODELE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
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 Z uwagi na fakt, iż w krajach UE nadal istnieją problemy związane zarówno z zatrudnianiem jak 
i utrzymaniem pracy przez osoby starsze w sektorze MŚP oraz przejawy dyskryminacji, nierówności 
oraz wykluczenia na rynku pracy, dlatego też wspólnymi celami zaangażowanych Partnerstw na 
Rzecz Rozwoju było:
 1. Rozwijanie innowacyjnych dróg przeciwdziałania nierównemu traktowaniu  w miejscu  
 pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia.
 2. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie transferu wiedzy, e-learningu, blended learningu 
 oraz umiejętności kluczowych.
 3. Rozwijanie  innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów utraty wiedzy 
 i umiejętności, które pojawiają się gdy starsi pracownicy opuszczają  miejsce pracy. 
 4. Wymiana doświadczeń pomiędzy kluczowym personelem oraz ekspertami technicznymi, 
 która wspierała wypracowanie porozumienia międzykulturowego i pozwoliła na rozwinięcie 
 ściślejszych więzi pomiędzy partnerami ponadnarodowymi oraz przyjacielskich stosunków 
 na poziomie osobistym.

 Instytucje tworzące partnerstwo „50plus” wypracowywały równolegle innowacyjne metody 	
i narzędzia pozwalające przeciwdziałać problemom utraty wiedzy i umiejętności w przedsiębiorstwach 
oraz dyskryminacji osób starszych na rynku pracy. Metody te pozwoliły na rozwinięcie umiejętności 
pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Każdemu z Partnerów towarzyszyła jasno 
określona wizja przyszłości, co wpłynęło na uzyskanie przez nich innowacyjnych rozwiązań.

Rysunek nr 3. Logo Partnerstwa Ponadnarodowego „50 plus”

 Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces” zawarło porozumienie dotyczące 
współpracy ponadnarodowej z instytucjami z trzech europejskich krajów:
	 • North Devon College – Wielka Brytania,
 • Syntra West – Belgia,
 • RPIC - ViP  - Republika Czeska,
o wspólnej nazwie „50plus”.
Ustalono, iż nadrzędnym celem partnerstwa ponadnarodowego będzie wzmacnianie pozycji osób 
zatrudnionych oraz poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku 
życia. i przyjęto wspólną nazwę.



2.1. Analiza umiejętności Skills Analysis - Wielka Brytania

 „Skills Analysis” - aktywny program badawczy prowadzony w południowo-zachodnim 
regionie Wielkiej Brytanii przy współpracy z organizacjami publicznymi, prywatnymi 	
i wolontariackimi. Początkowo program był skierowany do małych i średnich firm w trzech sektorach 
docelowych: motoryzacyjnym, detalicznym i gastronomicznym. W trakcie realizacji projektu, po 
przeprowadzonych testach, zweryfikowano proponowane narzędzia i rozszerzono program badawczy 
na wszystkie sektory przemysłu.

15

Partner wiodący:	North Devon College
Tytuł projektu:	„Skills Analysis”

Korzyści ze współpracy ponadnarodowej

Korzyści dla organizacji
Korzyści dla 
uczestników

indywidualnych

Korzyści strategiczne
i długoterminowe

• uczestnictwo w europejskich
sieciach i nawiązanie 
kontaktów w innych krajach 
członkowskich otwierające 
możliwość dalszej współpracy,
• dostęp do informacji na temat
międzynarodowych osiągnięć w
określonej dziedzinie 
umożliwiający porównanie 
własnej polityki i praktyki 
rynku pracy z podejściem 
stosowanym w innych krajach
członkowskich,
• wzrost świadomości w 
zakresie kierunków polityki 
europejskiej.

Korzyści bieżące
i krótkoterminowe

• wykorzystanie doświadczenia
i wiedzy państw UE w celu
przetestowania oraz 
udoskonalenia istniejących
kursów, materiałów, metod i
narzędzi,
• testowanie rozwiązań w
obszarach wspólnych 
zainteresowań oraz wzajemny
wpływ na rozwój 
prowadzonych działań.

• rozwój umiejętności 
językowych, komunikacyjnych
• zapoznanie się (z europejskiej
perspektywy) z tematyką 
zwalczania dyskryminacji i 
nierówności na rynku pracy,
• wzbogacanie źródeł 
informacji i kontaktów,
• lepsze zrozumienie i większa
świadomość mocnych i słabych 
stron krajowej polityki 
zatrudnienia oraz systemów 
kształcenia.

Rysunek nr 3. Korzyści wynikające z nawiązanej współpracy ponadnarodowej.
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 Realizacja projektu polegała na badaniu kompetencji, zdolności oraz umiejętności osób 
zatrudnionych w MŚP niezbędnych do dalszego rozwoju zawodowego. Dzięki tym badaniom 
pracodawca był w stanie zweryfikować, czy umiejętności określonego pracownika są w sposób 
optymalny wykorzystywane na danym stanowisku, czy też pracownik może okazać się bardziej 
efektywny i wartościowy wykonując inny rodzaj pracy. Wszystkie te badania przeprowadzane były 
w oparciu o interaktywne oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu. 
 Program ten pozwolił starszym pracownikom na przełamanie barier poprzez uczestnictwo 	
w kilku działaniach obejmujących:
 • dostęp do innowacyjnych metod szkoleniowych i naukowych, takich jak internetowy 
   program do nauki angielskiego dla obcokrajowców (ESOL),
 • zestaw narzędzi analizy umiejętności – program komputerowy pomagający starszym 
   pracownikom zidentyfikować ich ukryte umiejętności.
 Wszystkie działania programu zostały zaprojektowane tak, aby pomóc starszym pracownikom 
w ich miejscu pracy oraz zachęcić pracodawców do zatrudniania starszych osób. 
 Opracowany pakiet narzędzi okazał się pomocny w ocenie firmy oraz w określaniu możliwości 
rozwoju pracowników. Obecnie zainteresowanie tym pakietem jest tak wielkie, że Skills Analysis ma 
zamiar zaoferować go jako produkt komercyjny.

2.2. K+50 – Belgia

 Istota działań Partnerstwa z Belgii wiąże się z przekonaniem, iż średnie i małe przedsiębiorstwa 
tracą cenną wiedzę, gdy pracownicy zajmujący kluczowe stanowiska opuszczają firmę. Często są to 
ludzie po 50 roku życia, którzy odchodzą na emeryturę, ponieważ nie dostrzegają dla siebie żadnych 
perspektyw rozwoju. Przyjmując na ich miejsce nowych pracowników, kadra zarządzająca zdaje sobie 
sprawę, jak wiele umiejętności i doświadczenia utraciła organizacja. Dlatego Syntra West wypracowała 
zestaw narzędzi i metodologii umożliwiających MŚP zebranie i opisanie wiedzy obecnej w ich 
organizacji, oraz jej zachowanie i przekazanie współpracownikom. Firmy, których dotyczył problem 
utraty doświadczonych pracowników dysponujących wartościową wiedzą, wzięły udział w projekcie 
poprzez: 
	 1. Określenie konkretnych problemów w pracy, których rozwiązaniem mogło być 
zarządzanie wiedzą. Sporządzona została lista pytań dotyczących zatrudniania starszych pracowników 
(np. sprawy związane z przejściem na emeryturę, awans zawodowy starszych pracowników), na 
podstawie której generowane były porady dotyczące możliwości rozwiązania problemów.

Partner wiodący:	Syntra West – firma konsultingowa
Tytuł projektu:	„Zarządzanie wiedzą w małych  i  średnich  
przedsiębiorstwach na rzecz oraz wspólnie z pracownikami powyżej 
50 roku życia”



	 2. Wypełnienie kwestionariusza dotyczącego zarządzania wiedzą w danej organizacji 
mającego na celu uzyskanie wytycznych potrzebnych do wysunięcia propozycji usprawnień, które 
pracownicy chcieliby wprowadzić i na ich podstawie dostarczane były konkretne propozycje dotyczące 
możliwości realizacji. 
	 3. Użycie narzędzi on-line pozwalających ustalić kluczowe procesy w danej organizacji.	
Na podstawie otrzymanych rezultatów dostarczane są porady i propozycje  dotyczące możliwości 
realizacji rozwiązań.

 W wyniku działalności Partnerstwa belgijskiego zostały rozwinięte i przetestowane wśród 
pracowników i pracodawców sektora MŚP następujące narzędzia:
 1. Oprogramowanie pozwalające na sporządzenie mapy kluczowych procesów w organizacji.
 2. Oprogramowanie pozwalające na dokonanie samooceny przez pracownika.
 3. Lista dobrych/najlepszych praktyk dotyczących sposobów zachowania wiedzy, którą 
posiadają ludzie powyżej 50 roku życia, tak aby mogła ona nadal być wykorzystywana w organizacji.
 4. Metoda pozwalającą na ustalenie w jaki sposób ludzie zdobywają wiedzę.
 5. Schemat treningów (train – the – trainer) dla osób powyżej 50 roku życia, podczas których 
szkolą oni swoich młodszych kolegów. Na potrzeby realizacji tego typu treningów opisano profil 
kompetencji jakie powinien posiadać mentor oraz zasady monitorowania przebiegu szkolenia.
 6. Oprogramowanie pozwalające na monitoring przebiegu szkoleń. Umożliwia ono dostęp do 
informacji: kto bierze udział w treningu, kto jest trenerem, jakie są koszty związane z jego realizacją 
oraz jak długo trwa trening i na jakim jest obecnie etapie.

2.3. „Kompetence pro trh práce ” -  Republika Czeska

 Realizacja działań Partnera z Republiki Czeskiej została zdeterminowana przez przekonanie, iż 
kiedyś do uzyskania dobrej pracy wystarczyło ukończenie dobrej szkoły. Obecnie, oprócz fachowości 
w wykonywaniu zadań i wykształcenia formalnego pracodawcy oczekują, aby pracownik posiadał 
określone kompetencje.

 Argumentów do realizacji projektu dostarczyli pracodawcy, którzy w kilku rozległych 
badaniach określili 14 kluczowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy:
1. Kompetencja efektywnej komunikacji.
2. Kompetencja współpracy.
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Partner wiodący:	Regionalna Agencja Zatrudnienia 
w Ostrawie
Tytuł projektu:	„Kompetencje dla rynku pracy”
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3. Kompetencja przedsiębiorczości.
4. Kompetencja elastyczności.
5. Kompetencja zaspokajania potrzeb klientów.
6. Kompetencja wydajności.
7. Kompetencja samodzielności.
8. Kompetencja rozwiązywania problemów.
9. Kompetencja planowania i organizacji pracy.
10. Kompetencja ciągłej edukacji.
11. Kompetencja aktywnego podejścia.
12. Kompetencja pokonywania stresu.
13. Kompetencja odkrywania i orientowania się w informacjach.
14. Kompetencja komunikacji w językach obcych.

 Kompetencje stanowią zbiór wiadomości, umiejętności, postaw i sposobów działania, które 
są potrzebne każdemu człowiekowi do tego, aby osiągnąć sukces nie tylko w pracy, ale również 
w życiu prywatnym. W ramach projektu opracowano zestaw programów treningowych do rozwoju 
wszystkich wyżej wymienionych kompetencji wśród dorosłej populacji, a dla sześciu z nich tworzone 
były programy treningowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich.  
 Treningi kompetencji charakteryzowały się nastawieniem na komunikację pomiędzy 
lektorami i uczestnikami oraz wzajemną współpracą. Podstawą do pracy lektorów są instrukcje, opis 
i harmonogram konkretnych działań rozwijające daną kompetencję.
 Rozwój kompetencji to obszar, który był pomijany w dotychczasowym systemie edukacyjnym. 
Partnerowi z Republiki Czeskiej udało się doprowadzić do tego, iż rozwój kluczowych kompetencji 
został uwzględniony jako jeden z głównych celów województwa Morawsko-Śląskiego w obszarze 
edukacji i zatrudnienia. Systemowy rozwój kompetencji stał się priorytetem numer jeden w obszarze 
„Ludzie odnoszący sukcesy” w dokumencie strategicznym „Program rozwoju Kraju Morawsko-
Śląskiego”.   



ETAPY REALIZACJI PR
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3. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

3.1. Działanie 1 (grudzień 2004 - czerwiec 2005) - tworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju  
       oraz Partnerstwa Ponadnarodowego

3.1.1. Partnerstwo krajowe

 Od stycznia do marca 2005r. trwało zawiązywanie partnerstwa krajowego. Ogłoszony został 

otwarty nabór partnerów, w wyniku którego do partnerstwa przyjęte dodatkowo zostały takie jednostki 

jak: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. oraz Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Na przełomie kwietnia i maja 

2005r. podpisane zostały umowy dwustronne pomiędzy każdym z partnerów a administratorem 

projektu.  21 czerwca 2005r. nastąpiło podpisanie umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju. 

Umowa ta szczegółowo określiła zakres obowiązków każdej z organizacji.  Ponadto powołano grupę 

zarządzającą oraz zespoły robocze, które wspólnie wypracowały plan i założenia do Działania 2 oraz 

rozpoczęło działalność Biuro Projektu Equal w Wodzisławiu Śląskim. 

 W drugim kwartale 2005r. przeprowadzono wstępną ankietyzację potrzeb szkoleniowych 	

w firmach sektora MŚP z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, celem ustalenia 

wstępnych założeń do planu szkoleń za pomocą metody e-learningu. Partnerzy odpowiedzialni 	

za tworzenie platformy e-learningowej rozeznali możliwości techniczne jej utworzenia (narzędzia, 

oprogramowanie, użytkownicy) a także nawiązali kontakty z ekspertami, którzy w późniejszym 

czasie zostali zaangażowani w prace zespołu ds. e-learningu. 

 W czerwcu ostatecznie zakończone zostało Działanie 1 i złożono wniosek o dofinansowanie 

Działania 2 wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

3.1.2. Partnerstwo ponadnarodowe

 W tym samym czasie trwało zawiązywanie partnerstwa ponadnarodowego. Po rejestracji 	

w międzynarodowej bazie ETCIM nastąpiła wymiana korespondencji, w wyniku której, 	

w połowie marca 2005r. miało miejsce spotkanie z wszystkimi potencjalnymi partnerami w Brukseli. 	

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Belgii oraz 

Francji. W toku prowadzonych dyskusji ustalono priorytety działań ponadnarodowych oraz strategię 

realizacji wyznaczonych celów. Jednakże w wyniku późniejszych ustaleń i z przyczyn niezależnych 



20

od partnerstwa ze współpracy zrezygnowała Francja. W ramach partnerstwa ponadnarodowego 

powołano grupę sterującą oraz zespoły robocze: ds. marketingu/upowszechniania, ewaluacji, 	

e-learningu oraz kompetencji/ umiejętności. 

 W II kwartale 2005r. zakończono prace nad umową o współpracy ponadnarodowej. Już 	

w maju zorganizowane zostały pierwsze warsztaty ponadnarodowe dla członków polskiego 

partnerstwa, które prowadzone były przez partnera angielskiego z North Devon College. 

W trakcie warsztatów specjaliści z Wielkiej Brytanii zaprezentowali platformę e-learningową i całą 

stronę techniczną jej przygotowania, pokazali jak wykorzystywać wirtualne narzędzia, w jaki sposób 

tworzyć materiały dydaktyczne, a także zademonstrowali przykładowy kurs wykorzystujący metodę 

nauczania za pomocą e-learningu. W trakcie tych warsztatów  poruszono także tematy związane 

w organizacją szkolenia dla nauczycieli w Polsce.

3.2. Działanie 2 (lipiec 2005 - maj 2008) - realizacja umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju 
oraz umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym

3.2.1. Partnerstwo krajowe

 W okresie od lipca do sierpnia 2005r. zostały opracowane ankiety w celu przeprowadzenia 

szczegółowej ankietyzacji pracodawców z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Rekrutacja beneficjentów do udziału w projekcie odbywała się dwustopniowo. Najpierw konsultanci 

spotkali się z pracodawcą w celu zbadania potrzeb szkoleniowych w danej firmie oraz rozeznali 

możliwości techniczne przeprowadzenia szkoleń metodą e-learningu (podłączenie do internetu, 

komputer), a następnie przygotowano oferty szkoleniowe - listę kursów z podziałem na odpowiednie 

moduły, które zostały zaproponowane wybranym pracodawcom.

 W III kwartale 2005r. nastąpił otwarty nabór autorów kursów oraz nauczycieli odpowie-

dzialnych za prowadzenie kursów. Określone zostały również wymagania dotyczące systemu 	

e-learningowego, wybrany został serwer, platforma oraz narzędzia do tworzenia kursów. Pod koniec 

2005r. oraz na początku 2006r. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju “Pomysł na sukces” zorganizowało 

dwa szkolenia dla autorów kursów na temat tworzenia materiałów kursowych w oparciu o metodę 

e-learningu.   

 Na przełomie lutego i marca 2006r. przy współpracy z ekspertem ds. e-learningu koordynator 

projektu przygotował opis przewidywanego rezultatu oraz formularz analizy jakościowej. Rezultat 

został zwalidowany podczas posiedzenia Krajowych Sieci Tematycznych w dniach 4 – 5 kwietnia 

2006r. i uzyskał pozytywną rekomendację.
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 W II kwartale 2006r.,  w związku z rezygnacją partnera nr 1 z udziału w realizacji projektu prace 

administratora skupiły się głównie na konsultacjach dotyczących zmian w umowie o partnerstwie oraz 

jej załącznikach. Ponadto, nawiązano współpracę z  firmą ds. pomocy publicznej, która doradzała 	

w kwestii związanej z obliczaniem kosztów udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

	

 W kwietniu oraz październiku 2006r. odbyły się dwa spotkania informacyjne 	

z przedstawicielami firm z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 	

zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Pomysł na sukces”. Na spotkaniach tych omówione 

zostały cele i rezultaty projektu w odniesieniu do udziału przedsiębiorców. Przedstawiono ofertę 

szkoleń obejmującą kursy prowadzone metodą e-learningu oraz metodą tradycyjną jak również 

zaproponowano skorzystanie z doradztwa zawodowego.

 Pod koniec 2006r. swoją pracę rozpoczęli 

doradcy zawodowi oraz psychologowie. 	

Przygotowali metodologię pracy z beneficjentami 

–  narzędzia, główne priorytety pracy obejmujące 

prowadzenie spotkań z beneficjentami: udzielanie 

porad zawodowych dla pracowników i pracodawców,  

doradztwo dla pracodawców w sprawach procesu 

rekrutacji i dostosowywania umiejętności pracownika 

do profilu firmy, sprawdzanie kompetencji 

pracowników za pomocą bilansu umiejętności oraz 

testu zawodowego, badanie i analizę motywacji 

uczestników projektu, prowadzeniu rozmów 	

z pracownikami i pracodawcami, diagnozę potencjału 

rozwojowego pracownika, trening asertywności.

 Z początkiem 2007r. uruchomiono system 

e-learningowy do przeprowadzania kursów oraz 

wprowadzono uprawnienia użytkowników i kursów: 

administrator platformy utworzył hasła, konta i adresy 

e-mailowe dla beneficjentów szkoleń, raz w miesiącu 

tworzono kopię zapasową platformy i wprowadzano 

bieżące modyfikacje. 
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W tym samym czasie zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez przedsiębiorców stworzono 

kursy - sprawdzono materiał kursowy pod względem czytelności i możliwości umieszczenia na 

platformie, wprowadzono elementy graficzne do kursów oraz odpowiednio sformatowano zdjęcia. 

Na bieżąco prowadzono konsultacje z ekspertami ds. e-learningu.

 W I półroczu 2007r. zorganizowano szkolenie wstępne z obsługi platformy, przeszkolono 

beneficjentów z podstaw obsługi komputera oraz przeprowadzono kursy za pomocą metody 	

e-learningu oraz metody tradycyjnej. Następnie przeprowadzono testy wiedzy dla pracowników 	

i pracodawców. Psychologowie oraz doradcy zawodowi służyli pomocą beneficjentom podczas całego 

procesu szkolenia. W październiku 2007r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikatów 

dla beneficjentów projektu. Ewaluacją całego projektu prowadziła Grupa Gumułka z Katowic, która 

również badała skuteczność opracowanej przez Partnerstwo metody kompleksowego podejścia do 

procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników i pracodawców z wykorzystaniem najnowszych 

technologii informatycznych z sektora MŚP z terenu Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego. 

 W roku 2007 odbyły się dwie konferencje upowszechniające. Pierwsza odbyła się 4 kwietnia 

2007r. w auli Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śląskim podczas której 

zaproszeni goście mieli okazję wysłuchania prelekcji koordynatora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 

Donaty Malińskiej dotyczącej wspierania aktywności zawodowej pracowników powyżej 50 roku 

życia z sektora MŚP na przykładzie projektu „Pomysł na sukces”. 
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Informacje dotyczące szkoleń dla beneficjentów programu z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

e-learningu, rezultaty oraz problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektu omówił specjalista 

ds. szkoleń Aureliusz Myrcik. Głos zabrały również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Anna 

Słotwińska-Plewka oraz kierownik referatu ds. programów, poradnictwa i rozwoju zawodowego 

– Angelika Krzywodajć, które przedstawiły wyniki badań dotyczące migracji zarobkowych osób 

bezrobotnych.

 20 września 2007r., w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się kolejna konferencja 

upowszechniająca rezultaty Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces”. Uroczystego otwarcia 

konferencji dokonał Pan Tadeusz Skatuła - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego. Głównym 

założeniem spotkania zorganizowanego w Wiśle była promocja rezultatów partnerstwa wśród 

przedstawicieli władz oraz zrzeszeń przedsiębiorców z terenu Podbeskidzia. Podczas konferencji 

prelekcje wygłosili:

- Donata Malińska - koordynator projektu „Pomysł na sukces”, która przedstawiła założenia projektu 

„Pomysł na sukces” oraz rezultaty działalności szkoleniowej z wykorzystaniem metody e-learningu,

- Angelika Krzywodajć - doradca zawodowy z Powiatowego Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, 

która zaprezentowała analizę rezultatów “miękkich” projektu “Pomysł na sukces”, ze szczególnym 

uwzględnieniem korzyści z uczestnictwa w programie i ich wpływ na pozycję społeczno-zawodową 

beneficjentów,

- Józef Żywina - menadżer Działania 3 projektu „Pomysł na sukces”, który omówił przebieg 

współpracy z powiatami partnerskimi, których przedstawiciele biorą udział w seminariach 	

i szkoleniach organizowanych w ramach działalności partnerstwa.

 Okazją do upowszechniania rezultatów był również udział przedstawicieli Partnerstwa w lutym 

2008r. w konferencji „50+ na rynku pracy – dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście 

doświadczeń Programu Equal”, podczas której dyskutowano na temat konieczności aktywizacji 

zawodowej osób powyżej 50 roku życia.  

 W marcu 2008r. podczas konferencji upowszechniającej organizowanej w Bielsku-Białej 

dokonano podsumowania działań związanych z realizowanym projektem. Omówiono tematykę 

związaną z realizacją szkoleń w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces” oraz trendy 

w realizacji szkoleń. Uczestnicy konferencji mogli również wziąć udział w panelach tematycznych:

1. „Żyje się tylko dwa razy: trójwymiarowe środowisko sieciowej pracy i nauki na przykładzie Second  

Life” - prowadzący Lechosław Hojnacki – ekspert ds. e-learningu, 

2. „Kształtowanie odporności na stres” prowadzący - Jan Durczok – psycholog. 
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Również w marcu 2008r. miało miejsce spotkanie koordynatorów oraz pracowników zaangażowanych 

w realizację Działania 2, celem którego było podzielenie się doświadczeniami związanymi z realizacją 

projektu oraz wymiana dobrych praktyk. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat słabych i mocnych 

stron realizacji projektu.

W całym okresie realizacji Działania 2 bardzo intensywnie była prowadzona akcja informacyjno-

upowszechniająca: 

- przygotowano filmy promocyjno-upowszechniające, które zostały wyemitowane w TVP 3 

Katowice,  

- informacje na temat realizowanych działań były przekazywane również do prasy lokalnej,

- przygotowano biuletyn informacyjny partnerstwa ponadnarodowego; Wykorzystano w nim 

sprawozdania partnerów zagranicznych,

- informacje o projekcie oraz stopniu jego realizacji zamieszczano również w Biuletynie Informacyjnym 

Związku, Informatorze Cechowym, Wieściach Powiatu Wodzisławskiego,

- na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej Partnerstwa www.kursy.wodzislaw.pl oraz 

poszczególnych partnerów,

- zorganizowano szereg spotkań i seminariów, w których wzięli udział przedsiębiorcy, samorządowcy, 

parlamentarzyści oraz przedstawiciele mediów.

 W celu efektywnej promocji projektu przygotowano broszury podsumowujące szkolenia, 

przewodniki upowszechniające metodę e-learningu i kształcenia ustawicznego oraz opracowania 

specjalistyczne z zakresu zarządzania wiekiem, nauki metodą e-learningu. 

3.2.2. Partnerstwo ponadnarodowe

 Na szczeblu współpracy ponadnarodowej w we wrześniu 2005 roku zorganizowano szkolenie 

dla autorów kursów i programistów oraz konferencję z udziałem polskich i angielskich ekspertów 	

ds. e-learningu. Także we wrześniu rozpoczął się cykl wymian dla osób zaangażowanych w realizację 

projektu, czego efektem był przyjazd przedstawiciela North Devon College do Wodzisławia 

Śląskiego. 

 Zgodnie z zapisami umowy o współpracy ponadnarodowej (Transnational Cooperation 

Agreement) w 2005r. odbyły się dwa spotkania międzynarodowej grupy sterującej, w skład której 

wchodzili przedstawiciele partnerstwa ponadnarodowego. Pierwsze z nich  odbyło się w lipcu 2005r. 

w Londynie, a tematyka dotyczyła przedstawienie sprawozdań ze stanu realizacji projektu oraz planu 

marketingowego w ramach działalności międzynarodowej. 
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Ponadto, dokonano wyboru przedstawicieli do międzynarodowych grup roboczych. Kolejne 

spotkanie zorganizowano w grudniu 2005r. w Brugii, gdzie Partnerstwo reprezentował przedstawiciel 

Administratora. Posiedzenie grupy sterującej poświęcone było sprawom bieżącym a także ustaleniom 

związanym z wydrzeniami ponadnarodowymi - Tygodniem Zatrudnienia w Brukseli i Konferencją 

Ponadnarodową w Krakowie. W tym samym czasie miały miejsce pierwsze spotkania ponadnarodowych 

zespołów roboczych. W lutym 2006r. w ramach wcześniej rozpoczętego cyklu wymian dla osób 

zaangażowanych w realizację projektu nastąpił wyjazd przedstawiciela Administratora do Barnstaple 

(Wielka Brytania). 

 W marcu 2006r. zorganizowano spotkanie zespołu ds. marketingu i upowszechniania 	

w Pradze z udziałem partnerów ponadnarodowych. Okazją do wymiany doświadczeń na szczeblu 

Ponadnarodowym była międzynarodowa konferencja pt. „Praca jest wartością – zarządzanie wiekiem 	

w grupie osób 50+ z wykorzystaniem nowoczesnych metod ustawicznego dokształcania zawodowego”, 

która odbyła się w czerwcu 2006r. w Krakowie. Udział w niej wzięli m.in.: przedstawiciele 

zagranicznych instytucji realizujących projekt EQUAL na swoim terenie, reprezentanci samorządów, 

przedsiębiorcy, parlamentarzyści, przedstawiciele wyższych uczelni, ośrodków edukacyjnych, 

urzędów pracy i związków zawodowych. 

 Z końcem 2006r. w Barnstaple odbyło się zgodnie z zapisami umowy o współpracy 

ponadnarodowej spotkanie międzynarodowej grupy sterującej. Głównym celem spotkania było 

przedstawienie stanu realizacji projektu za poprzednie półrocze. W tym samym czasie w North Devon 

College miała miejsce wizyta studyjna ekspertów ds. e-learningu partnerstwa „Pomysł na sukces”.
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 Wiosną 2007r. zostały zorganizowane warsztaty  przez partnera z Republiki Czeskiej 	

w postaci treningu kompetencji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Podczas warsztatów 

przedstawiciele partnerstwa polskiego zapoznali się z pracą czeskich trenerów oraz z metodami 

rozwijania kompetencji. 

 Następne spotkania ponadnarodowe odbyły się również w Republice Czeskiej, w maju 2007r. 

i obejmowały udział w spotkaniu grupy sterującej oraz w konferencji pn. „Rozwój Kompetencji/

Umiejętności w kontekście Kwalifikacji Europejskich i Podejścia Partnerstw”. Konferencja była 

poświęcona tematyce w Polsce jeszcze bardzo mało znanej, a dotyczącej diagnozowania i określania 

poziomu miękkich kompetencji. 

 W czerwcu przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli w europejskiej konferencji 

w Goteborgu na temat zarządzania wiekiem „Kompetencje 50 + 2007 – Wiek jako szansa”,  której 

organizatorem było Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Life Competence 50+. W Goteborg Convention 

Centre spotkali się przedstawiciele nauki, praktycy, dyrektorzy firm oraz przedstawiciele partnerstw 

europejskich realizujących projekt Equal. Duże zainteresowanie konferencją (uczestniczyło w niej 

około 500 osób z wielu krajów członkowskich) wskazywało, iż firmy działające na rynku europejskim 

oraz członkowie realizujący projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal doceniają znaczenie 

zarządzania wiekiem. Konferencja miała charakter interaktywny – organizowane były fora, podczas 

których dokonywano wymiany poglądów, odbywały się spotkania z praktykami, przedstawicielami 

firm, instytucji, a także wykłady i warsztaty. Dzięki temu partnerstwa miały możliwość nawiązania 

nowych kontaktów z osobami realizującymi projekty dotyczące zarządzania wiekiem. 

Konferencja ponadnarodowa w Krakowie - czerwiec 2006
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 Również beneficjenci brali udział w wizytach u partnerów ponadnarodowych. W lipcu 2007r. 

beneficjenci reprezentujący różne branże zapoznali się z kwestiami związanymi z zarządzaniem 

wiekiem w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw oraz z zakresem projektów zrealizowanych 

przez partnera z Wielkiej Brytanii, a także z systemem i zasadami pracy w odniesieniu do różnych 

branż. W sierpniu 2007r. kolejna grupa przedsiębiorców brała udział w warsztatach dotyczących 

zarządzania wiedzą w Brugii (Belgia). Udział w warsztatach pozwolił im na poznanie programów 

komputerowych do zarządzania wiedzą oraz ich praktyczne użycie - diagnozę własnych firm poprzez 

wypełnianie kwestionariuszy dotyczących przedsiębiorczości i tworzenia strategii firmy.

 We wrześniu odbył się trening nt. „Planowania i organizacji pracy” w Zakopanem, podczas 

którego trenerzy z Republiki Czeskiej przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla grupy pracowników 

i beneficjentów projektu „Pomysł na sukces”. Była to doskonała okazja do przetestowania rezultatów 

wypracowanych przez czeskiego partnera – jednej z kluczowych kompetencji, zidentyfikowanej 	

i rozwijanej w ramach projektu „Kompetence pro trh práce”. Podczas kolejnych trzech dni warsztatów 

uczestnicy zdobywali wiedzę ułatwiającą planowanie i organizację pracy.

 Również we wrześniu miała miejsce wizyta w North Devon College ekspertów IT z Polski. 

Partner z Anglii umożliwił zapoznanie się z  zapleczem technicznym firmy Met Orfice Tour 	

w Exeter oraz systemem kształcenia prowadzonym przez ośrodek szkoleniowy CPD Conwersatory 

w Barnstaple, ze szczególnym uwzględnieniem informatycznego systemu zarządzania ośrodkiem 

oraz jego platformy e-learningowej. Personel techniczny z obu krajów wymienił się doświadczeniami 

w zakresie sposobów przetwarzania materiałów kursowych. Eksperci z Polski zaprezentowali projekt 

„Pomysł na sukces” i jego rezultaty, a także wykonali przykładową lekcję kursu. 

Konferencja ponadnarodowa w Ostravie (Republika Czeska) - maj 2007
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 W październiku 2007r. odbył się wyjazd kluczowego personelu do Barnstaple. Podczas 

szeregu spotkań z personelem Partnerstwa Skills Analysis omawiano najistotniejsze zadania 	

w projekcie, dyskutowano na temat aktualnego stanu realizacji projektu zarówno partnera angielskiego 

jak i projektu „Pomysł na sukces”, zapoznano uczestników delegacji ze sposobem prowadzenia 

rozliczeń finansowych oraz ewidencją dokumentacji dotyczącej beneficjentów ostatecznych. 

Personel kluczowy uczestniczył w testowaniu programu komputerowego ESOL (język angielski 

dla obcokrajowców), w trakcie którego udało się nanieść poprawki do programu. Uczestnictwo 	

w wyjeździe umożliwiło także zapoznanie się z systemem edukacji i metodami nauczania młodzieży 

w Anglii. Ponadto delegacja z Polski wzięła udział w konferencji w ramach projektu „South West 

Opportunities for Older People” (Południowy-Wschód Szansa dla Starszych Ludzi), podczas której 

omawiano problemy osób starszych, ich ograniczenia związane z pracą. Była to okazja do podzielenia 

się doświadczeniami wypracowanymi w projekcie „Pomysł na sukces” z uczestnikami spotkania. 

 W listopadzie, również w Wielkiej Brytanii, odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerstwa 

„Pomysł na sukces” z pracownikami Skills Analysis w Londynieoraz uczestniczono w spotkaniu 

upowszechniającym rezultaty w parlamencie angielskim w Izbie Gmin (House of Commons).

Rezultaty wypracowane w ramach współpracy ponadnarodowej zostały przedstawione podczas 

międzynarodowej konferencji w grudniu 2007r. 
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Konferencja była poświęcona dobrym praktykom dotyczącym rozwoju przedsiębiorczości, 

uwzględniającym w szczególności aktywizację zawodową osób powyżej 50 roku życia. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objął Jerzy Rosół – Starosta Powiatu Wodzisławskiego oraz Marian 

Janecki – Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

 Udział w konferencji, a także wszelkie wcześniejsze działania zrealizowane w ramach 

Partnerstwa „50plus” pozwoliły na porównanie własnej polityki i praktyki rynku pracy z podejściem 

stosowanym w innych krajach członkowskich. Wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wynikami 

pracy na forum międzynarodowym pozwoliły szybciej i skuteczniej zidentyfikować podobne 

problemy i zagrożenia w kraju oraz aktywnie i na miarę swoich możliwości starać się prowadzić 

działania promocyjno-upowszechniające z zakresu dziedziny zarządzania wiekiem (w Polsce ciągle 

nowej). 

 Mimo, iż grudniowa konferencja podsumowała realizację działań w ramach partnerstwa 

Ponadnarodowego, nie zakończyła się współpraca między krajami wchodzącymi w skład Partnerstwa 

„50plus”. Miały miejsce dwa spotkania:

 • warsztaty z zakresu badania kompetencji pracowników i zarządzania wiedzą w lutym 2008r. 

w Belgii, w których brali udział beneficjenci projektu oraz pracownicy partnerstwa. Zaprezentowano 

wówczas narzędzia z zakresu zarządzania wiedzą oraz procesów kluczowych, a także zapoznano 	

z działalnością ośrodka szkoleniowego Syntra West.
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 • trening kompetencji dotyczący planowania i organizacji pracy w Republice Czeskiej w marcu 

2008r., w którym wzięli udział zarówno beneficjenci jak i pracownicy Partnerstwa na rzecz Rozwoju 

„Pomysł na sukces”. Podczas treningu uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą zasad delegowania, 

barier oraz korzyści z delegowania, poznali metody ułatwiające planowanie i organizację pracy, 	

a także zasady definiowania celów, fazy planowania i metody organizacji pracy. 

3.3. Działanie 3 (styczeń 2007 - czerwiec 2008) - upowszechnianie oraz mainstreaming  
rezultatów 

 Otrzymanie pozytywnej rekomendacji z Fundacji „Fundusz Współpracy” dotyczącej 

przedstawionego rezultatu projektu, rozpoczęło proces przygotowywania wniosku o dofinansowanie 

Działania 3 – to wydarzenie zainicjowało tworzenie Partnerstwa, w skład którego weszły następujące 

instytucje: 

Konferencja ponadnarodowa w Wiśle - grudzień 2007

Udział beneficjentów projektu w warsztatach w Pradze - marzec 2008
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Tabela nr 3. Rola partnerów Działania 3 w projekcie „Pomysł na sukces”

PARTNER REALIZOWANE ZADANIA

Starostwo Powiatowe również w Działaniu 3 
było Administratorem projektu i reprezentowało 
partnerstwo koordynowało, nadzorowało prawidłowość 
działań. Ponadto Starostwo było odpowiedzialne za 
upowszechnianie i włączanie rezultatu do głównego 
nurtu polityki na szczeblu krajowym, koordynację 
zadań administracyjnych projektu oraz przeprowadzenie 
ogólnopolskiego programu PR.

Powiat Wodzisławski
Starostwo Powiatowe

w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śląski

Powiatowy Urząd Pracy przeprowadzał badania oraz 
sporządzał raporty z realizowanych zadań, jak również 
był odpowiedzialny za koordynację działań związanych 
z oceną Działania 3. Prowadził bieżący monitoring 
projektu.

Powiatowy Urząd Pracy
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław ŚląskiPowiatowy Urząd Pracy

- Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – Administrator projektu,

- Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim,

- Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim,

- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 	

w Rybniku,

- OSI CompuTrain S.A. z Warszawy.

Czterej pierwsi partnerzy współpracowali już razem w ramach Działania 2, natomiast firma OSI 

CompuTrain S.A. została wybrana do projektu w wyniku otwartego naboru. Rola poszczególnych 

partnerów została opisana w poniższej tabeli.

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju “Pomysł na sukces” w ramach Działania 3 realizowało wśród 

powiatów program promujący wypracowane rezultaty pod nazwą: „Program „Pomysł na sukces” 

– Kształcenie Ustawiczne z wykorzystaniem technologii IT dla rozwoju regionów”. Jego realizacja 

miała na celu zainteresowanie potencjalnych użytkowników rezultatami wypracowanymi w ramach 

Działania 2 oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na konieczność zmian w systemie kształcenia. 

Izba Gospodarcza przeprowadzała akcję promocyjną 
wśród powiatów –  uczestników programu i uczestniczyła 
w upowszechnianiu rezultatów/metody wśród 
potencjalnych odbiorców i beneficjentów. Angażowała 
się w rozszerzenie kręgu docelowych odbiorców projektu, 
czyli beneficjentów z instytucji z tereniu województwa 
śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego, świętokrzyskiego 
małopolskiego.

Izba Gospodarcza 
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Powstańców 7
44-300 Wodzisław Śląski
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W związku z tym, została przeprowadzona akcja promująca oraz rekrutacja 10 powiatów do 

uczestnictwa w projekcie. Została ona poprzedzona organizacją konferencji otwierającej Działanie 	

3 z udziałem przedstawicieli powiatów z województwa śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. 

W konferencji, która odbyła się w dniu 30 maja 2007r. brali udział dyrektorzy powiatowych urzędów 

pracy, powiatowych centrów kształcenia ustawicznego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, izb 

handlowych, jednostek rzemieślniczych i jednostek gospodarczych oraz parlamentarzyści.

 Ostatecznie, do projektu zakwalifikowało się 10 powiatów:

1) Powiat Cieszyński,

2) Powiat Kłodzki,

3) Powiat Prudnicki,

4) Powiat Będziński,

5) Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,

6) Powiat Raciborski,

7) Powiat Wałbrzyski,

8) Powiat Dzierżoniowski,

9) Powiat Nyski,

10) Powiat Bieruńsko-lędziński 

oraz Powiat Wodzisławski - jako powiat koordynujący.

 Uczestnicy programu – starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy oraz powiatowe 

centra kształcenia ustawicznego wydelegowały swoich przedstawicieli do udziału w szkoleniach 

dotyczących e-learningu i blended learningu (szkolenia BL) oraz w seminariach.

Zarówno uczestnicy szkoleń jak i seminariów zostali podzieleni na dwie grupy i brali udział 	

w zajęciach w Wodzisławiu Śląskim oraz w Bielawie. 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaangażowany 
był w przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród powiatów 
– uczestników programu. Brał udział w rekrutacji 
powiatów do programu oraz organizacji konferencji 
otwierającej i zamykającej program. Instytucja zajmowała 
się przygotowaniem materiałów niezbędnych do wydania 
publikacji podsumowujących osiągnięte rezultaty.

Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego 

w Rybniku
ul. Białych 7

44-200 Rybnik

OSI CompuTrain S.A. odpowiedzialne było głównie 
za organizację seminariów oraz szkoleń dla trenerów 
blended learning. Partner był również odpowiedzialny 
za przeprowadzenie akcji promującej program a przede 
wszystkim za nawiązanie współpracy z patronami 
medialnymi.

OSI CompuTrain S.A.
ul. Ostobramska 101

04-041 Warszawa

25

Zwi%zek Subregionu

Zachodniego

Województwa

(l%skiego w

Rybniku

ul. Bia$ych 7

44-200 Rybnik

Zwi#zek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa )l#skiego z siedzib# w Rybniku zaanga'owany

by$ w przeprowadzenie akcji promocyjnej w!ród powiatów –

uczestników programu. Bierze udzia$ w rekrutacji powiatów

do programu oraz organizacji konferencji otwieraj#cej i

zamykaj#cej program. Instytucja zajmuje si% przygotowaniem

materia$ów niezb%dnych do wydania publikacji

podsumowuj#cych osi#gni%te rezultaty.

OSI CompuTrain S.A.

OSI CompuTrain

S.A.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa

OSI CompuTrain odpowiedzialne by$o g$ównie za organizacj%
seminariów szkoleniowych dla uczestników programu oraz

szkole& dla trenerów Blended Learning. Partner by$ równie'
odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji promuj#cej program

a przede wszystkim za nawi#zanie wspó$pracy z patronami

medialnymi.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Pomys$ na sukces" w ramach Dzia$ania 3

przeprowadzi$o program promuj#cy wypracowane rezultaty pod nazw#: Program „Pomys" na

sukces” – Kszta"cenie Ustawiczne z wykorzystaniem technologii IT dla rozwoju regionów,

w!ród powiatów. Realizacja programu mia$a na celu zainteresowanie potencjalnych

u'ytkowników rezultatami wypracowanymi w ramach Dzia$ania 2 oraz zwrócenie uwagi

opinii publicznej na konieczno!( zmian w systemie kszta$cenia. W zwi#zku z tym, zosta$a
przeprowadzona akcja promuj#ca oraz rekrutacja 10 powiatów – uczestników programu.

Zosta$a ona poprzedzona organizacj# konferencji otwieraj#cej Dzia$anie 3 z udzia$em

przedstawicieli powiatów z województwa !l#skiego, opolskiego oraz dolno!l#skiego. W

konferencji, która odby$a si% w dniu 30 maja 2007r. udzia$ brali dyrektorzy powiatowych

urz%dów pracy, powiatowych centrów kszta$cenia ustawicznego, powiatowych centrów

pomocy rodzinie, izb handlowych, jednostek rzemie!lniczych i jednostek gospodarczych. W

konferencji wzi%li udzia$ tak'e Pos$owie na Sejm RP.

Ostatecznie, do projektu zakwalifikowa$o si% 10 powiatów:

1) powiat cieszy&ski,

2) powiat k$odzki,

3) powiat prudnicki,

4) powiat b%dzi&ski,

5) powiat k%dzierzy&sko-kozielski,

6) powiat raciborski,

7) powiat wa$brzyski,

8) powiat dzier'oniowski,

9) powiat nyski,

10) powiat bieru&sko-l%dzi&ski

oraz powiat wodzis$awski - jako powiat koordynuj#cy.

Program promuj#cy wypracowane rezultaty Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Pomys$
na sukces” obejmowa$ dwa modele:

1. Model przygotowania narz%dzi i materia$ów dydaktycznych wykorzystywanych

w szkoleniach metod# e-learningu dla pracowników M)P oraz kadry zarz#dzaj#cej.

2. Model Sieci Centrów Edukacji Spo$ecze&stwa Informacyjnego, jako element szerszej

aktywno!ci powiatu w sferze budowy spo$ecze&stwa informacyjnego.

Uczestnicy programu – starostwa powiatowe, powiatowe urz%dy pracy oraz powiatowe centra

kszta$cenia ustawicznego wydelegowa$y swoich przedstawicieli do udzia$u w szkoleniach
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 W ramach Działania 3 istotną rolę, obok realizowanych seminariów i szkoleń blended-

learning odgrywała akcja promocyjna. W ramach akcji podjęta została współpraca z Polskim Radiem 

Katowice, Radiem Wrocław oraz Radiem Opole, które relacjonowały najistotniejsze wydarzenia 

związane z realizacją projektu „Pomysł na sukces”. Na potrzeby akcji promocyjnej przeprowadzone 

zostały wywiady z przedstawicielami wszystkich powiatów biorących udział w programie i były one 

znakomitym materiałem wyjściowym na podstawie których przygotowane zastały spoty reklamowe 

oraz folder upowszechniający wypracowane rezultaty.

Tabela nr 4. Tematyka zajęć organizowanych dla uczestników Programu.

1. Kierunki i metody rozwoju
współczesnego kształcenia
i rola samorządów w procesie
ich wdrażania.

2. Technologia informacyjna
w szkole – elektronizacja 
nauczania.

3. Pozyskiwanie środków na
projekty szkoleniowe i 
edukacyjne.

4. Partnerstwa 
publicznoprywatne,
tworzenie konsorcjów, 
umiejętność współpracy w 
zakresie realizacji wspólnych 
przedsięwzięć projektowych.

5. Przygotowanie wniosków
projektowych na projekty
szkoleniowe i edukacyjne.
Metodologia zarządzania
projektami szkoleniowymi
i edukacyjnymi.

1. Polubić Moodle – konfiguracja platformy z pozycji trenera.
2. Projektowanie własnego kursu – funkcjonalność modułu administracyjnego 
    w Moodle.
3. Sposoby organizacji uczestników w kursie na platformie Moodle.
4. Wykorzystanie informacji zwrotnej dostępnej w systemie do budowania kursu 
    i jego modyfikacji.
5. Zastosowanie dodatkowych elementów w Moodle (bloki) do funkcjonalnego 
    przygotowania kursu.
6. Organizacja plików i ich przesyłanie na platformę Moodle
7. Organizowanie folderów tematycznych w kursie i wykorzystanie ich w pracy 
    trenera.
8. Poznanie elementów składowych kursu i wykorzystanie ich do funkcjonalnej 
    modyfikacji.
9. Struktura i rodzaje quizów w Moodle.
10. Zastosowanie quizów (wielokrotnego wyboru) w kursie.
11. Zastosowanie quizów (prawda-fałsz) w kursie.
12. Zastosowanie quizów (krótkiej odpowiedzi) w kursie.
13. Wykorzystanie informacji zwrotnej, statystyk po zakończeniu quizu.
14. Wiki i słowniki pojęć – bloki wspomagające dydaktykę kursu.
15. Zastosowanie bloku „dialog” do wymiany informacji między uczestnikami 
      kursu.
16. Projektowanie „zadań” w Moodle i zastosowanie w kursie.
17. Komunikacja wewnętrzna w Moodle.
18. Zastosowanie blogu w Moodle w praktyce trenerskiej.
19. Zastosowanie i wykorzystanie komunikatorów zewnętrznych – Gadu-Gadu.
20. Zastosowanie i wykorzystanie komunikatorów zewnętrznych – Skype.
21. Zastosowanie kamery internetowej w pracy trenera.
22. Obsługa chatów w kursie na platformie Moodle.
23. Wykorzystanie Messenger do uatrakcyjnienia zajęć.
24. Cechy dobrego kursu e-learningowego – metodologia i metodyka pracy 
      trenera.
25. Przygotowanie scenariusza kursu e-learningowego.
26. Struktura materiałów szkoleniowych.

TEMATYKA REALIZOWANYCH ZAJĘĆ

SEMINARIA SZKOLENIA BL
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W związku z przedłużeniem Działania 3 do czerwca 2008r. partnerstwo rozszerzyło krąg docelowych 

odbiorców projektu o kolejne powiaty z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

W kolejnym etapie  realizowano warsztaty i szkolenia wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. Zajęcia realizowane w ramach przedłużonego Działania 3.

Szkolenie dla przyszłych 
trenerów blended learning

Szkolenie obejmowało cykl trzech 
modułów, z których pierwsze dwa 
były poświęcone poznaniu platformy 
Moodle, a kolejne metodologii i 
metodyce przygotowania kursu 
e-learningowego.

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, 
Powiatowe Centra Kształcenia 
Ustawicznego, Powiatowe Urzędy 
Pracy, przedsiębiorcy z sektora 
MŚP.

OSI CompuTrain S.A.

Warsztaty Warsztaty będą dotyczyły zastoso-
wania narzędzia WBT Express na 
platformie Moodle, tworzenie kursu 
e-learningowego oraz tworzenie 
niezbędnych narzędzi pomocniczych i 
testowania szkoleń na platformie.

Instytucje szkoleniowe, kuratoria 
oświaty, przedsiębiorcy z sektora 
MŚP.

Izba Gospodarcza

Seminaria Tematyka seminariów obejmowała 
wykorzystanie narzędzi IT, perspe- 
ktywy rozwoju nowych narzędzi 
w kształceniu ustawicznym oraz 
prezentację Sieci Centrów Edukacji 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Kuratoria oświaty, Ośrodki 
Doskonalenia Nauczycieli, 
Powiatowe Urzędy Pracy, jednostki 
szkoleniowe.

Związek Gmin i 
Powiatów
Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego

RODZAJ ORGANI-
ZOWANYCH ZAJĘĆ

PARTNER 
ODPOWIEDZIALNYTEMATYKALP. UCZESTNICY

1.

2.

3.
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4. BENEFICJENCI PROJEKTU „POMYSŁ NA SUKCES”, CZYLI 
    DO KOGO BYŁ ADRESOWANY PROJEKT?

4.1. Dobór beneficjentów do projektu

 Rekrutacja osób do udziału w projekcie odbywała się poprzez bezpośrednie spotkania 

konsultantów z pracownikami i pracodawcami oraz w formie badania ankietowego. W trakcie 

spotkań oceniano stopień narażenia potencjalnych beneficjentów na utratę miejsca pracy, określano 

ich kwalifikacje oraz kierunki rozwoju firmy i związane z tym potrzeby szkoleniowe.

 Wyniki przeprowadzonej ankietyzacji pozwoliły na zdiagnozowanie grupy osób powyżej 

50 roku życia jako zagrożonej dyskryminacją na rynku pracy. Wśród wyróżnionych czynników 

dyskryminacji należy wymienić:

• zwalnianie z pracy osób powyżej 50 roku życia, 

• trudności w zdobyciu kolejnej pracy,

• trudności w dostępie do edukacji ustawicznej i specjalistycznej zawodowej oraz w dostępie do szkoleń 

językowych z uwagi na zbyt wysokie koszty,

• nieznajomość nowych technologii oraz przestarzałe, niedostosowane do rynku pracy kwalifikacje,

• stereotypowe postrzeganie pracowników powyżej 50 roku życia jako mniej elastycznych.

 Co istotne, problemy osób na rynku pracy nie są związane wyłącznie z barierami, które 

tworzy rynek, ale wynikają również z postawy samych pięćdziesięciolatków. Uczestnicy szkoleń 

organizowanych w ramach działalności Partnerstwa musieli przełamać swoje  opory i obawy związane 

z użytkowaniem komputera  oraz stosowania technologii IT. 

Jan Krzęćko - pracownik firmy “NOBAR” s.c. 
z Radlina

“Udział w kursach przede wszystkim pozwolił mi poszerzyć 
posiadaną wiedzę. Szkolenia dały mi sposobność szerszego spojrze-
nia na organizację pracy, konieczność efektywniejszego wykorzysta-
nia czasu pracy. Ponadto, częstsze kontakty ze współpracownikami, 
chociażby z racji szkoleń, pozwoliły na zwiększenie poziomu inte-
gracji w zakładzie.”
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 Analiza wykresu pozwala stwierdzić, iż najwięcej osób powyżej 50 roku życia zatrudnionych    

jest w przedsiębiorstwach usługowych, a następnie mieszanych (produkcyjno-usługowych, produkcyjno-

usługowo-handlowych). Badane przez nas przedsiębiorstwa handlowe nie wykazały zatrudnienia osób 

powyżej 50 roku życia. Wyniki te spowodowały, iż w ramach projektu skoncentrowano się na barierach 

jakie napotykają przedsiębiorstwa mieszane, produkcyjne i usługowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Płaczek M. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na 
grupie firm - potencjalnych beneficjentów programu Equal, kwiecień 2005.

Wykres nr 1. Udział % osób powyżej 50 roku życia wśród pracowników badanych zakładów pracy z terenu Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego.
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%ród"o: opracowanie w$asne na podstawie: P$aczek M., Analiza wyników bada# ankietowych

przeprowadzonych na grupie firm – potencjalnych beneficjentów programu Equal, kwiecie&
2005.

Analiza przedstawionych odpowiedzi pozwala stwierdzi(, i' najwi%cej osób powy'ej

50 roku 'ycia zatrudnionych jest w przedsi%biorstwach us$ugowych, a nast%pnie mieszanych

(produkcyjno-us$ugowych, produkcyjno-us$ugowo-handlowych). Co istotne, w 'adnym z

ankietowanych przedsi%biorstw handlowych nie pracowa$y osoby powy'ej 50 roku 'ycia. Te

wyniki spowodowa$y, i' w ramach projektu starano si% okre!li( z jakimi barierami spotykaj#
si% przedsi%biorstwa mieszane, produkcyjne i us$ugowe.

Przeprowadzone badania pozwoli$y wyodr%bni( kilkana!cie istotnych przeszkód w

rozwoju tych przedsi%biorstw. By$y to m.in.:

! brak zaanga'owania pracowników w tworzenie innowacyjnych rozwi#za&,
! brak zaanga'owania pracowników w okre!lenie potrzeb szkoleniowych, ma$a

elastyczno!( pracowników w zakresie dostosowywania si% do zmian,

! brak umiej%tno!ci promowania osi#gni%( firmy poza granicami kraju, jak równie' na

rynku krajowym,

! bariera j%zykowa, która powoduje m.in. niski poziom eksportu wynikaj#cy z braku

znajomo!ci j%zyków obcych i braku umiej%tno!ci znalezienia zagranicznego odbiorcy,

! bariera inwestycyjna - drogie technologie i maszyny stosowane ww. bran'ach, brak

szerszej ekspansji na rynek,

! autoryzacje uprawniaj#ce do obs$ugi okre!lonych marek firm (charakter koncesji),

brak !rodków na zakup pojazdów zast%pczych,

! bariera prawna - nieumiej%tno!( bycia konkurencyjnym w stosunku do firm

europejskich przez nieznajomo!( unijnych norm, wymaga& i systemów jako!ci,

konieczno!( spe$niania zaostrzonych norm sanitarnych, stosowania systemów jako!ci

HACCP i innych pozwole& oraz decyzji weterynaryjnych (bran'a przetwórstwa

spo'ywczego, piekarniczo-cukiernicza, hotelarsko- turystyczna),

! niedostosowanie kwalifikacji pracowników do zachodz#cych zmian na rynku pracy,

! ograniczony lokalny rynek zbytu,

! wahania sezonowe zwi#zane z brakiem stabilno!ci zatrudnienia dla za$ogi,

wyst%powanie tzw. „martwego sezonu”.

Procentowy udział pracowników powyżej 50 roku
życia wg działu gospodarki

Handel	 	 Usługi	 												Produkcja	 											Mieszany
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rozwoju tych przedsi%biorstw. By$y to m.in.:
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! brak zaanga'owania pracowników w okre!lenie potrzeb szkoleniowych, ma$a

elastyczno!( pracowników w zakresie dostosowywania si% do zmian,

! brak umiej%tno!ci promowania osi#gni%( firmy poza granicami kraju, jak równie' na
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szerszej ekspansji na rynek,

! autoryzacje uprawniaj#ce do obs$ugi okre!lonych marek firm (charakter koncesji),

brak !rodków na zakup pojazdów zast%pczych,

! bariera prawna - nieumiej%tno!( bycia konkurencyjnym w stosunku do firm

europejskich przez nieznajomo!( unijnych norm, wymaga& i systemów jako!ci,
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Pracownicy	powyżej	50.	roku	życiaPracownicy	przed	50.	rokiem	życia

Tadeusz Michalczyk – pracownik firmy “Transgór” 
S.A z Rybnika 

“Uważam, iż szczególnie ważna w projekcie okazała się po-
moc doradców zawodowych oraz psychologów, gdyż wiele osób 
powyżej 50 roku życia miało obawy związane z ogólnie pojętym 
dokształcaniem oraz korzystaniem z komputera. Obecność tych 
osób pozwoliła nam zmienić nastawienie oraz uwierzyć we własne 
możliwości rozwojowe.”



 Przeprowadzone badania pozwoliły wyodrębnić kilkanaście istotnych przeszkód w rozwoju 

tych przedsiębiorstw. Były to m.in.:  

• niedostosowanie kwalifikacji pracowników do zachodzących zmian na rynku pracy,

• małe zaangażowania pracowników w tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz brak elastyczności 	

w zakresie dostosowywania się do zmian,

• bariera językowa utrudniająca nawiązywanie kontaktów z firmami z innych państw utrudniająca 

ekspansję na rynek ponadnarodowy,

• bariera inwestycyjna - drogie technologie i maszyny stosowane w wyżej wymienionych branżach, 

• bariera prawna – mała konkurencyjność w stosunku do firm europejskich wynikająca z nieznajomości 

unijnych norm, wymagań i systemów jakości, konieczność spełniania zaostrzonych norm sanitarnych, 

stosowania systemów jakości HACCP i innych pozwoleń oraz decyzji weterynaryjnych (branża 

przetwórstwa spożywczego, piekarniczo-cukiernicza, hotelarsko- turystyczna),

• ograniczony lokalny rynek zbytu,

• wahania sezonowe związane z brakiem stabilności zatrudnienia dla załogi, występowanie tzw. 

  „martwego sezonu”.

Identyfikacja powyższych barier pozwoliła na zaproponowanie przedsiębiorcom oferty kursów 

dostosowanych do ich potrzeb. Jednak, w związku z tym, iż w ramach projektu zamierzano zorganizować 

kursy w miejscu pracy zadano także pytanie dotyczące wyrażenia zgody na realizację kursów w takim 

systemie.
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Urszula Gawlik – pracownik firmy “Transgór” S.A. z 
Rybnika
“Forma nauczania metodą e-learningu jest bardzo nowoczesną, 
atrakcyjną metodą, mobilizującą beneficjentów do systematyczności 
w nauce. Zadania przekazywane tą metodą pozwalały na kontakt z 
wieloma uczestnikami kursu a także na bezpośrednie prowadzenie 
konsultacji z nauczycielem prowadzącym. Byłam bardzo zadowolo-
na z takiej formy nauczania, gdyż przede wszystkim nie musiałam 
tracić czasu na dojazdy na tradycyjne szkolenie i korzystałam z plat-
formy do e-learningu w dowolnej porze dnia.”
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 Z analizy wykresu wynika, iż ponad połowa pracodawców była wyraziła zgodę na uczestnictwo 

swoich pracowników w szkoleniach w trakcie pracy, co wskazuje na to, iż pracodawcy dostrzegają 

potrzebę realizacji szkoleń w swoich zakładach.

4.2. Charakterystyka beneficjentów

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces” zaproponowało wsparcie szkoleniowe dla 

przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z następujących branż:

- transportowo motoryzacyjnej,

- przetwórstwa spożywczego,

- budowlanej,

- stolarsko-drzewnej,

- instalacyjnej,

- hotelarsko-turystycznej.

W programie wzięło udział 18 kobiet oraz 52 mężczyzn. Zgodnie z założeniami projektu przeważały 

osoby powyżej 50 roku życia, zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn. Ogólnie osoby powyżej 50 

roku życia stanowiły ponad połowę wszystkich beneficjentów projektu (67,14%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Słotwińska-Plewka A., Płaczek M., Krzywodajć A., Analiza ankiet 
pracodawców w projekcie “Pomysł na sukces” Wnioski i uwagi, wrzesień 2005.

Wykres nr 2. Rozkład odpowiedzi pracodawców dotyczących możliwości uczestnictwa pracowników w szkoleniach 
w trakcie pracy.
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Identyfikacja powy'szych barier pozwoli$a na to, aby w pó+niejszym okresie

zaproponowa( przedsi%biorcom ofert% kursów dostosowan# do ich potrzeb. Jednak, w

zwi#zku z tym, i' w ramach projektu zamierzano zorganizowa( kursy w miejscu pracy

zadano tak'e pytanie dotycz#ce wyra'enia zgody na realizacj% kursów w takim systemie.
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%ród"o: opracowanie w$asne na podstawie: S$otwi&ska-Plewka A., P$aczek M., Krzywodaj(
A., Analiza ankiet pracodawców w projekcie „Pomys" na sukces” Wnioski i uwagi, wrzesie&
2005.

Z analizy wykresu wynika, i' ponad po$owa pracodawców by$a w stanie wyrazi(
zgod% na uczestnictwo swoich pracowników w szkoleniach w trakcie pracy, co wskazuje na

to, i' pracodawcy dostrzegaj# potrzeb% realizacji szkole& w swoich zak$adach.

4.2. Charakterystyka beneficjentów

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Pomys$ na sukces” w swoich pierwotnych planach

zamierza$o przeprowadzi( szkolenia dla pracodawców i pracowników z bran'y transportowo-

motoryzacyjnej oraz przetwórstwa spo'ywczego. Jednak w zwi#zku z pojawieniem si%
trudno!ci z uczestniczeniem beneficjentów ostatecznych w projekcie zwi#zanym przede

wszystkim z konieczno!ci# zastosowania ustawy o pomocy publicznej (nie wszyscy

przedsi%biorcy z wybranych bran' mogli skorzysta( z pomocy de minimis - 100%

dofinansowania) a jedynie z pomocy na szkolenia (wymagany wk$ad w$asny) Partnerstwo

wyst#pi$o do Krajowej Struktury Wsparcia z pro!b# o mo'liwo!( rozszerzenia wsparcia

szkoleniowego o bran'e: piekarniczo-cukiernicz#, handlow#, stolarsko-drzewn#, budowlan#,
instalacyjn#, hotelarsko-turystyczn#. Pro!ba ta w sierpniu 2006r. zosta$a rozpatrzona

pozytywnie przez Fundacj% „Fundusz Wspó$pracy”. Podzia$ beneficjentów wg p$ci i wieku

zosta$ przedstawiony na wykresie nr 3.

Zgoda na realizację szkoleń w trakcie pracy
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Po dokonanej analizie potencjalnych beneficjentów (w grupie 70 osób do przeszkolenia) kobiety stanowiły 

około 25%. Specyfika branż oraz obawa przed kształceniem ustawicznym, czy też korzystaniem 	

ze sprzętu komputerowego wpłynęła na niższe zainteresowanie udziałem kobiet w szkoleniach. 

Wykres nr 3. Beneficjencji wg płci i wieku.
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Wykres nr 3. Beneficjenci wg p!ci i wieku
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W programie wzi%$o udzia$ 18 kobiet oraz 52 m%'czyzn. Zgodnie z za$o'eniami

projektu przewa'a$y osoby powy'ej 50 roku 'ycia, zarówno w!ród kobiet jak i w!ród
m%'czyzn. Ogólnie osoby powy'ej 50 roku 'ycia stanowi$y ponad po$ow% wszystkich

beneficjentów projektu (67,14%).

Po dokonanej analizie potencjalnych beneficjentów (w grupie 70 osób do

przeszkolenia) kobiety stanowi# oko$o 25%, natomiast zgodnie ze wst%pnymi za$o'eniami

zawartymi we wniosku o dofinansowanie Dzia$ania 2, kobiety powinny stanowi( 50%

$#cznej liczby beneficjentów. Specyfika bran' oraz obawa przed kszta$ceniem ustawicznym i

przed korzystaniem ze sprz%tu komputerowego itp. mia$y wp$yw na pojawienie si% trudno!ci

z naborem odpowiedniej liczby kobiet do udzia$u w projekcie, a tym samym spowodowa$y
zagro'enie terminowej realizacji harmonogramu. Partnerstwo do$o'y$o wszelkich stara&, aby

pozyska( równ# liczb% kobiet i m%'czyzn do udzia$u w projekcie i nale'y zaznaczy(, 'e w

'aden sposób osoby dokonuj#ce naboru nie utrudnia$y kobietom mo'liwo!ci wzi%cia udzia$u
w szkoleniach, a wr%cz przeciwnie - osoby te znacznie wi%cej czasu po!wi%ca$y na zach%cenie

kobiet do przyst#pienia do projektu. Mo'na wi%c stwierdzi(, i' w naszym Partnerstwie nie

zosta$a w 'aden sposób zachwiana zasada równo!ci p$ci.

Z uwagi na wy'ej wymienione trudno!ci Partnerstwo wyst#pi$o do Krajowej Struktury

Wsparcia z pro!b# o wyra'enie zgody na mo'liwo!( przeprowadzenia szkole& dla dotychczas

zebranej grupy beneficjentów tj. 18 kobiet i 52 m%'czyzn.

Do projektu przyst#pili pracodawcy oraz pracownicy 17 firm z ró'nych bran'.
Zestawienie wszystkich firm bior#cych udzia$ w projekcie zosta$o przedstawione w poni'szej

tabeli.

Beneficjencji projektu “Pomysł na sukces” wg płci i wieku

ilość
osób

MężczyźniKobiety

i	więcej

Andrzej Bednarz – właściciel firmy “Dator” Sp. z o.o. 
z Wodzisławia Śląskiego
“W ramach projektu uczestniczyłem w treningu nt. „Planowania 
i organizacji pracy”, który był doskonałą okazją do przetestowania 
rezultatów wypracowanych przez czeskiego Partnera – jednej z 
kluczowych kompetencji, zidentyfikowanej i rozwijanej w ramach 
Projektu “Kompetence pro trh práce”. Ćwiczenia uświadomiły 
uczestnikom, jak ważną rolę pełni komunikacja oraz świadomość 
istoty swojej roli i tego, jak jego praca wpływa na innych, a także 
że należy możliwie jak najwcześniej identyfikować powstające 
problemy, a co za tym idzie wprowadzić skuteczny system 
kontroli.”
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Tabela nr 6. Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie

FIRMABRANŻA CHARAKTERYSTYKA
TR

A
N

SP
O

R
TO

W
O

-M
O

TO
R

Y
ZA

C
Y

JN
A

Automentel Centrum Sp. z o.o.
ul. Witosa 8
44-300 Wodzisław Śl.

Automentel Centrum Sp. z o.o., to autoryzowany dealer Renault                     
w Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu. Firma posiada salon sprzedaży, 
serwis mechaniczny, blacharnię oraz lakiernię, jak również sklep                     
z częściami i akcesoriami. Należy podkreślić, że spółka dysponuje 10 
stanowiskowym serwisem wyposażonym w najnowocześniejsze 
urządzenia kontrolnopomiarowe włącznie z pomiarem punktów 
fabrycznych, obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników.

Auto Komis CARLAND
Tomasz Dróżdź
ul. Jastrzębska 77
44-304 Wodzisław Śl.

Auto Komis CARLAND działa na rynku motoryzacyjnym od ponad 15 
lat i spełnia stale rosnące wymagania stawiane przez klientów, prowadząc 
skup samochodów oraz sprzedaż samochodów używanych. Oferta komisu 
obejmuje również możliwość zakupu ubezpieczenia samochodów jak 
również obsługę kredytów.

Harnasz Aleksander
Mechanika pojazdowa
ul. Kwiatowa 12
44-310 Radlin

Firma zajmuje się mechaniką pojazdową samochodów osobowych                  
i dostawczych oraz regeneracją części i podzespołów do samochodów 
historycznych głównie marki „Fiat”.

“FILTROMEX” P.P.U.H.
Eksport-Import Krzysztof Kozub
ul. Włodzisawska 171
44-200 Rybnik

P.P.U.H "FILTROMEX" jest zakładem produkcyjno-usługowym 
zajmującym się głębokim i płytkim tłoczeniem z możliwością malowania 
proszkowego we własnej lakierni. Zakład prowadzi również sprzedaż 
hurtową i detaliczną wszelkiego rodzaju filtrów i olejów technicznych 
oraz samochodowych.

EKO-GLOB
ul. Raciborska 37
44-362 Bełsznica

Przedsiębiorstwo zajmuje się wywozem gruzu i popiołu z pojemników 
KP-7, wywozem nieczystości stałych oraz realizuje usługi asenizacyjne. 
EKO-GLOB prowadzi również sprzedaż i wynajem pojemników.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
“Centrum Motoryzacyjne 
Sprawność” Sp. z o.o.
ul. Mikołaja 9
47-400 Racibórz

Firma zajmuje się obsługą diagnostyczną i naprawą samochodów.                
W ramach swej działalności oferuje kompleksową obsługę, przeglądy 
okresowe i naprawy samochodów, sprzedaż części, blacharstwo                         
i lakiernictwo.

PST Transgór S.A.
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Transgór koncentruje swoją 
działalność na usługach: przewozów pasażerskich, przewozów 
towarowych, usług motoryzacyjnych i gospodarowaniu odpadami.
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Ilona Wieczorek-Brzozowska
Dom Przyjęć “ARKADIA” s.c.
ul. Wiosenna 14
44-310 Radlin

Firma zajmuje się organizowaniem przyjęć weselnych, bankietów oraz 
imprez okolicznościowych od początku lat dziewięćdziesiątych. Posiada 
obszerną salę balową oraz bankietową (konferencyjną).

P.P.H.U. “INSTAL-PEC”
Czesław Pyszny
ul. Mariacka 161
44-310 Radlin

Firma posiada w ofercie: gazowe i węglowe kotły ekologiczne, kolektory 
(baterie) słoneczne oraz naturalne pompy ciepła. Firma zajmuje się 
zarówno produkcją, sprzedażą jak i instalatorstwem swych produktów.

Norbert Gordzielik “NOBAR” s.c.
ul. Rybnicka 123 A
44-310 Radlin

Firma NOBAR to nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo 
- usługowe istniejące na rynku od 2002 roku. Firma oferuje bogaty wybór 
artykułów wykończenia wnętrz, szeroką gamę wzorów paneli 
podłogowych i ściennych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz        
z akcesoriami. Ofertę uzupełniają artykuły stolarki drzewnej, takie jak 
fronty meblowe, blaty kuchenne oraz listwy wykończeniowe.

Z.U.H. Wodmetal Krystyna Niewelt
ul. Rymera 32
44-310 Radlin

Zakład Usługowo - Handlowy Wodmetal powstał w 1990 roku. Głównym 
profilem jego działalności jest handel materiałami instalacyjnymi. Firma 
współpracuje z wieloma renomowanymi producentami i posiada szeroką 
wiedzą z zakresu nowości materiałowych oraz nowoczesnych technologii.

RUE Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin

Firma RUE Sp. z o.o. działa na rynku od 4 lat. Przedsiębiorstwo realizuje 
swoje usługi w ramach pięciu działów: ciśnieniowego, elektrycznego, 
konstrukcji i zbiorników oraz rurociągów i pompowni.

KLIMEX
ul. Powstańców Śląskich 12
Łaziska Rybnickie

Firma została założona w roku 1992 i w swej kilkunastoletniej tradycji 
zrealizowała wiele przedsięwzięć z zakresu budownictwa 
mieszkaniowego, usługowego i inwestycyjnego jak również sakralnego. 
Prace budowlane wykonywane są z użyciem najnowszych technologii i 
sprzętu obsługiwanego przez doświadczonych pracowników.

“Lubar” B.K.M. Mężyk Spółka jawna
ul. Frontowa 10d
44-273 Rybnik

Lubar jest przedsiębiorstwem budowlanym. Produkuje i sprzedaje 
materiały budowlane. W ofercie firmy znajdują się między innymi: beton 
towarowy, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pustaki żużlobetonowe, 
kostka brukowa,
fundamenty.

Victoria Sweet Sp. z o.o.
ul. Wiejska 79
44-350 Gorzyczki

Victoria Sweet sp. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 2005 
kontynuując ponad 20 letnią tradycję cukierniczą polskiego producenta 
słodyczy. Firma wyposażona jest w najnowocześniejsze linie 
technologiczne, jest nowoczesną i dynamiczną firmą, która starannie 
obserwuje rynek i precyzyjnie reaguje na jego potrzeby.

“Agro - Wodzisław Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” 
Sp.k.
ul. Wałowa 49
44-300 Wodzisław Śl.

Firma powstała w 2003 roku na fundamentach Zakładów Koncentratów 
Spożywczych "Wodzisław" S.A. Obecnie przedsiębiorstwo specjalizuje 
się w produkcji wyrobów takich jak: koncentraty deserów, dodatki 
piekarnicze i kulinarne oraz zupy instant.

PPT DATOR Sp. z o.o.
ul. Kubsza 7
44-300 Wodzisław Śl.

Przedsiębiorstwo Postępu Technicznego "DATOR" sp. z o.o. wykonuje 
usługi geodezyjno-kartograficzne od 1989r. głównie na terenie 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
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Automentel Centrum Sp. z o.o.
ul. Witosa 8
44-300 Wodzisław Śl.

Automentel Centrum Sp. z o.o., to autoryzowany dealer Renault                     
w Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu. Firma posiada salon sprzedaży, 
serwis mechaniczny, blacharnię oraz lakiernię, jak również sklep                     
z częściami i akcesoriami. Należy podkreślić, że spółka dysponuje 10 
stanowiskowym serwisem wyposażonym w najnowocześniejsze 
urządzenia kontrolnopomiarowe włącznie z pomiarem punktów 
fabrycznych, obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników.

Auto Komis CARLAND
Tomasz Dróżdź
ul. Jastrzębska 77
44-304 Wodzisław Śl.

Auto Komis CARLAND działa na rynku motoryzacyjnym od ponad 15 
lat i spełnia stale rosnące wymagania stawiane przez klientów, prowadząc 
skup samochodów oraz sprzedaż samochodów używanych. Oferta komisu 
obejmuje również możliwość zakupu ubezpieczenia samochodów jak 
również obsługę kredytów.

Harnasz Aleksander
Mechanika pojazdowa
ul. Kwiatowa 12
44-310 Radlin

Firma zajmuje się mechaniką pojazdową samochodów osobowych                  
i dostawczych oraz regeneracją części i podzespołów do samochodów 
historycznych głównie marki „Fiat”.

“FILTROMEX” P.P.U.H.
Eksport-Import Krzysztof Kozub
ul. Włodzisawska 171
44-200 Rybnik

P.P.U.H "FILTROMEX" jest zakładem produkcyjno-usługowym 
zajmującym się głębokim i płytkim tłoczeniem z możliwością malowania 
proszkowego we własnej lakierni. Zakład prowadzi również sprzedaż 
hurtową i detaliczną wszelkiego rodzaju filtrów i olejów technicznych 
oraz samochodowych.

EKO-GLOB
ul. Raciborska 37
44-362 Bełsznica

Przedsiębiorstwo zajmuje się wywozem gruzu i popiołu z pojemników 
KP-7, wywozem nieczystości stałych oraz realizuje usługi asenizacyjne. 
EKO-GLOB prowadzi również sprzedaż i wynajem pojemników.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
“Centrum Motoryzacyjne 
Sprawność” Sp. z o.o.
ul. Mikołaja 9
47-400 Racibórz

Firma zajmuje się obsługą diagnostyczną i naprawą samochodów.                
W ramach swej działalności oferuje kompleksową obsługę, przeglądy 
okresowe i naprawy samochodów, sprzedaż części, blacharstwo                         
i lakiernictwo.

PST Transgór S.A.
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Transgór koncentruje swoją 
działalność na usługach: przewozów pasażerskich, przewozów 
towarowych, usług motoryzacyjnych i gospodarowaniu odpadami.
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Ilona Wieczorek-Brzozowska
Dom Przyjęć “ARKADIA” s.c.
ul. Wiosenna 14
44-310 Radlin

Firma zajmuje się organizowaniem przyjęć weselnych, bankietów oraz 
imprez okolicznościowych od początku lat dziewięćdziesiątych. Posiada 
obszerną salę balową oraz bankietową (konferencyjną).

P.P.H.U. “INSTAL-PEC”
Czesław Pyszny
ul. Mariacka 161
44-310 Radlin

Firma posiada w ofercie: gazowe i węglowe kotły ekologiczne, kolektory 
(baterie) słoneczne oraz naturalne pompy ciepła. Firma zajmuje się 
zarówno produkcją, sprzedażą jak i instalatorstwem swych produktów.

Norbert Gordzielik “NOBAR” s.c.
ul. Rybnicka 123 A
44-310 Radlin

Firma NOBAR to nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo 
- usługowe istniejące na rynku od 2002 roku. Firma oferuje bogaty wybór 
artykułów wykończenia wnętrz, szeroką gamę wzorów paneli 
podłogowych i ściennych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz        
z akcesoriami. Ofertę uzupełniają artykuły stolarki drzewnej, takie jak 
fronty meblowe, blaty kuchenne oraz listwy wykończeniowe.

Z.U.H. Wodmetal Krystyna Niewelt
ul. Rymera 32
44-310 Radlin

Zakład Usługowo - Handlowy Wodmetal powstał w 1990 roku. Głównym 
profilem jego działalności jest handel materiałami instalacyjnymi. Firma 
współpracuje z wieloma renomowanymi producentami i posiada szeroką 
wiedzą z zakresu nowości materiałowych oraz nowoczesnych technologii.

RUE Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin

Firma RUE Sp. z o.o. działa na rynku od 4 lat. Przedsiębiorstwo realizuje 
swoje usługi w ramach pięciu działów: ciśnieniowego, elektrycznego, 
konstrukcji i zbiorników oraz rurociągów i pompowni.

KLIMEX
ul. Powstańców Śląskich 12
Łaziska Rybnickie

Firma została założona w roku 1992 i w swej kilkunastoletniej tradycji 
zrealizowała wiele przedsięwzięć z zakresu budownictwa 
mieszkaniowego, usługowego i inwestycyjnego jak również sakralnego. 
Prace budowlane wykonywane są z użyciem najnowszych technologii i 
sprzętu obsługiwanego przez doświadczonych pracowników.

“Lubar” B.K.M. Mężyk Spółka jawna
ul. Frontowa 10d
44-273 Rybnik

Lubar jest przedsiębiorstwem budowlanym. Produkuje i sprzedaje 
materiały budowlane. W ofercie firmy znajdują się między innymi: beton 
towarowy, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pustaki żużlobetonowe, 
kostka brukowa,
fundamenty.

Victoria Sweet Sp. z o.o.
ul. Wiejska 79
44-350 Gorzyczki

Victoria Sweet sp. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 2005 
kontynuując ponad 20 letnią tradycję cukierniczą polskiego producenta 
słodyczy. Firma wyposażona jest w najnowocześniejsze linie 
technologiczne, jest nowoczesną i dynamiczną firmą, która starannie 
obserwuje rynek i precyzyjnie reaguje na jego potrzeby.

“Agro - Wodzisław Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” 
Sp.k.
ul. Wałowa 49
44-300 Wodzisław Śl.

Firma powstała w 2003 roku na fundamentach Zakładów Koncentratów 
Spożywczych "Wodzisław" S.A. Obecnie przedsiębiorstwo specjalizuje 
się w produkcji wyrobów takich jak: koncentraty deserów, dodatki 
piekarnicze i kulinarne oraz zupy instant.

PPT DATOR Sp. z o.o.
ul. Kubsza 7
44-300 Wodzisław Śl.

Przedsiębiorstwo Postępu Technicznego "DATOR" sp. z o.o. wykonuje 
usługi geodezyjno-kartograficzne od 1989r. głównie na terenie 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
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Kolejne dwa wykresy ujmują beneficjentów ze względu na poziom wykształcenia (wykres nr 4 	
i wykres nr 5). 

 Biorąc pod uwagę wykształcenie, największa liczba beneficjentów posiadała wykształcenie 
średnie – 61% kobiet oraz 34% mężczyzn, a następnie wykształcenie wyższe, które posiadało aż 33% 
mężczyzn i 28% kobiet. Żadna z kobiet nie posiadała wykształcenia niższego niż poziom średni, 
natomiast wśród mężczyzn znajdowało się 27% beneficjentów z wykształceniem zawodowym oraz 
2% beneficjentów z wykształceniem podstawowym.

Wykres nr 4. Poziom wykształcenia beneficjentów biorących udział w projekcie - kobiety.

Wykres nr 5. Poziom wykształcenia beneficjentów biorących udział w projekcie - mężczyźni.
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4.3. Realizowane kursy
	
 Przystępując do projektu beneficjenci wybrali kursy w jakich chcieliby wziąć udział mając 
do wyboru osiem kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu oraz dwa prowadzone 	
z zastosowaniem tradycyjnych metod.

Kursy prowadzone z zastosowaniem metody e-learningu

Podstawy obsługi komputera

Data rozpoczęcia kursu: 12 luty 2007r.
Data zakończenia kursu: 20 kwietnia 2007 r.
Autor kursu: Waldemar Olszewski
Trener: Grzegorz Topol
Ilość modułów kursu: 8; (8 modułów po 5 godzin)
Data egzaminu: 23 kwietnia 2007r.

Podstawy użytkowania arkusza kalkulacyjnego MS 
EXCEL
Data rozpoczęcia kursu: 5 marzec 2007
Data zakończenia kursu: 30 kwietnia 2007
Autor kursu: Andrzej Ziętek
Trener: Andrzej Ziętek
Ilość modułów kursu: 6; (6 modułów po 5 godzin)
Data egzaminu: 18 maja 2007r.

Kurs podstawowy języka angielskiego

Data rozpoczęcia kursu: 12 luty 2007 r.
Data zakończenia kursu: 13 kwietnia 2007 r.
Autor kursu: Katarzyna Śnieg
Trener: Katarzyna Śnieg
Ilość modułów kursu: 8; (8 modułów po 3 godziny)
Ilość warsztatów: 4 (4 warsztaty po 3 godziny)
Daty egzaminów: 25 kwietnia 2007 (13os.); 25 maja
2007 (1 os.); 15 czerwca 2007 (6 os.)

Kurs podstawowy języka niemieckiego

Data rozpoczęcia kursu: 19 luty 2007
Data zakończenia kursu: 20 kwietnia 2007 r.
Autor kursu: Andrzej Ptak
Trenerzy: Andrzej Ptak; Lidia Ptak
Ilość modułów kursu: 8; (8 modułów po 3 godziny)
Ilość warsztatów: 4 (4 warsztaty po 3 godziny)
Daty egzaminów: 26 kwietnia 2007 (12 os.); 17 maja
2007 (3 os.)

Kurs branżowy języka angielskiego

Data rozpoczęcia kursu: 26 luty 2007 r.
Data zakończenia kursu: 27 kwietnia 2007 r.
Autor kursu: Katarzyna Wróbel
Trenerzy: Katarzyna Wróbel, Katarzyna Śnieg
Ilość modułów kursu: 8; (8 modułów po 3 godziny)
Ilość warsztatów: 4 (4 warsztaty po 3 godziny)
Data egzaminu: 15 czerwca 2007

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Data rozpoczęcia kursu: 12 marzec 2007 r.
Data zakończenia kursu: 13 kwietnia 2007 r.
Autor kursu: Agnieszka Szczotok
Trener: Agnieszka Szczotok
Ilość modułów kursu: 4; (4 modułów po 5 godziny)
Data egzaminu: 30 maja 2007r.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym

Data rozpoczęcia kursu: 12 luty 2007r.
Data zakończenia kursu: 13 kwietnia 2007r
Autor kursu: Bogdan Szopa
Trener: Bogdan Szopa
Ilość modułów kursu: 8; (8 modułów po 3 godziny)
Jazdy: 15 godzin/ 1 osoba
Daty egzaminów: 24 kwietnia 2007r. (teoria), 31 maja
2007r. (praktyka)

HACCP

Data rozpoczęcia kursu: 19 marzec 2007 r
Data zakończenia kursu: 20 kwietnia 2007
Autor kursu: Krzysztof Zielonka
Trener: Krzysztof Zielonka
Ilość modułów kursu: 5; (5 modułów po 5 godziny)
Data egzaminu: 25 maja 2007r.

Kursy komputerowe

Kursy specjalistyczne - zawodowe

Kursy językowe
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 Trzy osoby zdecydowały się na uczestnictwo aż w trzech kursach, dwadzieścia sześć osób 
ukończyło po dwa kursy, a trzydziestu dziewięciu beneficjentów ukończyło z powodzeniem jeden 
kurs. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kursów w jakich brali udział beneficjenci.

³ Ogólna liczba kobiet biorących udział w kursach nie sumuje się do 18, ponieważ beneficjenci mogli brać udział w kilku kursach 
  jednocześnie.  
  Ogólna liczba mężczyzn biorących udział w kursach nie sumuje się do 52, ponieważ beneficjenci mogli brać udział w kilku kursach 
  jednocześnie.

Tabela nr 7. Beneficjenci wg rodzaju kursu w jakim uczestniczyli

Kursy prowadzone z zastosowaniem metod tradycyjnych

Seminarium „Jak przygotować projekt
finansowany ze środków Unii Europejskiej
łącznie z biznesplanem”

Data rozpoczęcia seminarium: 21 maj 2007r.
Data zakończenia seminarium: 23 maj 2007r.
Autor seminarium: Dawid Topol
Trener: Dawid Topol

Seminarium „System Zarządzania Jakością”

Data rozpoczęcia seminarium: 28 maj 2007r.
Data zakończenia seminarium: 29 maj 2007r.
Autor seminarium: Magdalena Wierzbicka
Trener: Magdalena Wierzbicka

Metoda prowadzenia 
kursu

Rodzaj kursu UCZESTNICY

RAZEM

Kobiety  Mężczyźni

Kursy e-learningowe Kurs komputerowy podstawowy

Kurs komputerowy MS Excel

Język angielski - podstawowy

Język angielski - branżowy

Język niemiecki - podstawowy

HACCP

Biezpieczeństwo i higiena pracy

Kierowca wózków jezdniowych z 

napędem silnikowym (kurs prowadzony 
przy wykorzystaniu metody e-learningu 
oraz tradycyjnej)

Kursy tradycyjne System Zarządzania Jakością

Jak przygotować projekt finansowany ze 
środków Unii Europejskiej?

6
4
7
2
3
2
4

0

19
9
13
2
11
2
10

7

0

2

6

10

30 89
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  Krzywodajć A., Raport końcowy z przeprowadzonych usług doradczych z beneficjentami projektu “Pomysł na sukces” realizowanego 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, styczeń 2008r.

 Na zakończenie realizacji poszczególnych kursów odbyły się egzaminy, których pozytywny 
wynik był podstawą do otrzymania certyfikatów i zaświadczeń. Następnie wśród beneficjentów 
przeprowadzono badanie ankietowe oceniające poziom realizowanych kursów, jakość materiałów 
szkoleniowych oraz przygotowanie merytoryczne trenerów. 

Ponad połowa ankietowanych wyraziła pozytywną opinię sposobu oraz zakresu prowadzonych 
kursów. Natomiast uwagi, pojedynczych osób dotyczyły:              
 - bardziej zrozumiałego prowadzenia zajęć, 
 - zwiększenia ilości spotkań, 
 - wydłużenia czasu prowadzenia szkoleń 
 - zwiększenia ilości sprawdzianów, 
 - skrócenia czasu trwania szkolenia.
Tego typu odpowiedzi były cenną informacją zwrotną zarówno dla organizatorów szkoleń jak 
i kadry trenerskiej, a w przyszłości mogą się przyczynić do sprawniejszej organizacji szkoleń. 
Podkreślić należy, iż badania przeprowadzone po zakończeniu kursów wskazały, iż beneficjenci 
projektu nadal chcieli poszerzać wiedzę i umiejętności zdobyte do tej pory. Największe zainteresowanie 
wyrażali kontynuacją nauki w zakresie języka niemieckiego i angielskiego oraz obsługi komputera 
(programów Word i Excel).

Andrzej Zbiegień – pracownik firmy “Agro-Wodzisław 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp.k.   
z Wodzisławia Śląskiego
“Internet jest źródłem wielu informacji ale może być również 
narzędziem, które w sposób uporządkowany umożliwi zdoby-
cie nowych umiejętności czy kwalifikacji w danej dziedzinie. 
Uczestnicząc w kursach, które odbywały się metodą e-learningu 
poszerzyłem swoją wiedzę i w sposób bardziej efektywny mogę 
wykorzystać program MS Excel. Z kolei kurs językowy pozwolił 
mi przypomnieć część wiedzy nabytej w latach szkolnych oraz 
wymusił naukę nowych zwrotów językowych.“
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4.4. Wpływ udziału w projekcie na sytuację beneficjentów

Udział w szkoleniach, oprócz wymiernych korzyści w postaci podniesienia kwalifikacji beneficjentów 
i uzyskania przez nich certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów przyniósł szereg korzyści 
„niemierzalnych”. Uczestnictwo w kursach oprócz przekazania wiedzy formalnej pozwoliło na 
dokonanie zmiany w postawach beneficjentów.
 Poniższy wykres przedstawia porównawczo motywację uczestników do dalszego kształcenia 
przed uczestnictwem w szkoleniu i po jego zakończeniu.

 W fazie wstępnej projektu tylko 17,5% beneficjentów było przekonanych o potrzebie dalszego 
kształcenia. Dane uzyskane na tym etapie projektu wskazywały na niski poziom przekonania 	
o zasadności doskonalenia kwalifikacji badanych osób. Po zakończeniu szkoleń grupa osób o wysokim 
poziomie motywacji wzrosła prawie czterokrotnie. Osiągnięte wyniki wskazują, że większość 
uczestników szkoleń zdaje sobie sprawę z faktu, że zmiany technologiczne, ekonomiczne oraz 
organizacyjne wymuszają na nich konieczność nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz poszerzania posiadanej wiedzy. Mają świadomość, że ma to wpływ na ich zawodowy rozwój 
oraz  na funkcjonowanie całej firmy.

Wykres nr 8. Motywacja do kształcenia zawodowego przed i po uczestnictwie w projekcie

Źródło: Krzywodajć A., Raport końcowy z przeprowadzonych usług doradczych z beneficjentami projektu “Pomysł na 
sukces” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, styczeń 2008r.
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Wykres nr 7. Poziom zadowolenia z realizowanych kursów.

Źródło: Krzywodajć A., Raport końcowy z przeprowadzonych usług doradczych z beneficjentami projektu “Pomysł na 
sukces” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, styczeń 2008r.
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Tomasz Dróżdż – właściciel firmy Auto Komis 
“Carland” z Wodzisławia Śląskiego

“Uważam, że udział w projekcie Equal miał duże znaczenie 
szczególnie dla osób po 50 roku życia. Dał im możliwość podniesienia 
swoich kwalifikacji, często po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach 
wykonywania tych samych zadań.  Warto podkreślić, że nauka metodą 
e-learningu może okazać się szczególnie przydatna szczególnie dla 
byłych górników, którzy w wieku czterdziestu kilku lat przechodzą 
na emerytury, jednak dalej chcieliby pozostać aktywni zawodowo.”

1 - ocena najniższa, wyrażającą brak zadowolenia
10 – ocena maksymalna, wysoki poziom zadowolenia z uczestnictwa w kursach

 Podczas badań ankietowych realizowanych na zakończenie kursów beneficjenci zostali 
zapytani także wprost o ocenę poziomu swojego zadowolenia z uczestnictwa w kursach.

 Beneficjenci zostali poproszeni o określenie, z zastosowaniem10 stopniowej skali, poziomu 
swojego  zadowolenia. W przedziale od 1 do 5 znalazło się 27% odpowiedzi, a pozostałe 73% 	
w przedziale od 6 do 10. Aż 18% respondentów wystawiło ocenę maksymalną, czyli 10 punktów.
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 Natomiast poniższa tabela uwzględnia konkretne korzyści, jakie przyniósł projekt z punktu 
widzenia pracownika jak i pracodawcy.

Tabela nr 9. Korzyści w projekcie.

Aleksander Harnasz – właściciel firmy “Mechanika 
Pojazdowa” z Radlina
“Moim zdaniem odbycie przez mnie oraz moich pracowników 	
kursów metodą e-learninu było jak najbardziej przydatne, gdyż 	
w zakładzie takim jak mój niezbędne jest posiadanie umiejętności 
obsługi komputera oraz znajomość języka niemieckiego czy 
angielskiego. Również wizyta w Wielkiej Brytanii pozwoliła na 
sprawdzenie zdobytych przeze mnie umiejętności językowych, 
mogłem również zapoznać się z organizacją pracy w firmach 
angielskich. “

• osiągnięcie wyższych kwalifikacji 
potwierdzonych egzaminem końcowym 
oraz otrzymanym certyfikatem,

• umiejętność korzystania z Internetu w 
procesie poszukiwania i zdobywania 
nowych odbiorców,

• wzrost konkurencyjności na rynku 
pracy,

• wykorzystanie nawiązanych
zagranicznych
kontaktów produkcyjnych i handlowych,

• możliwość sprostania konkurencji
europejskiej,

• uczestnictwo w warsztatach i 
konferencjach zagranicznych oraz 
wymiana doświadczeń na polu 
europejskim.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

• umiejętność sprostania konkurencji 
firm z innych regionów polskich,

• wzrost udziału eksportu w ogólnej
sprzedaży firm,

• umiejętność wywierania wpływu na 
zaangażowanie pracownika w proces 
rozwoju firmy i zdobywania nowych 
rynków,

• wzrost własnych zdolności 
organizacyjnych,

• nabycie umiejętności kompleksowego 
podejścia do rozwoju firmy,

• uczestnictwo w warsztatach i 
konferencjach zagranicznych oraz 
wymiana doświadczeń na polu 
europejskim.
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5. REZULTAT PROJEKTU „POMYSŁ NA SUKCES” ORAZ JEGO 
    WALIDACJA

5.1. Współpraca w ramach Krajowych Sieci Tematycznych

 Krajowe Sieci Tematyczne (KST) zostały powołane dla każdego z 5 Tematów realizowanych 
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W Polsce były realizowane następujące 
tematy:
		
Temat A - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją 
lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich. 

Temat D - Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług 
na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy. 

Temat F - Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian 
gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych 
technologii. 

Temat G - Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, 
którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji 
pracy oraz działań towarzyszących. 

Temat I - Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy. 

 W ramach każdego z tematów zostały wyodrębnione grupy robocze. Partnerstwo na Rzecz 
Rozwoju „Pomysł na sukces” brało aktywny udział w pracach grupy „Kształcenie przez całe życie 	
w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw”. 
 W skład Krajowych Sieci Tematycznych wchodzili przedstawiciele Partnerstw na rzecz 
Rozwoju, eksperci z danej dziedziny w zależności od obszaru działania sieci oraz instytucje 	
i organizacje zainteresowane poruszaną problematyką. W proces upowszechniania oraz włączania 
rezultatów do głównego nurtu polityki były zaangażowane  także podmioty (instytucje, organizacje, 
decydenci polityczni) mogące zapewnić merytoryczne wsparcie dla realizowanych projektów. Tak 
szerokie spektrum gwarantowało dotarcie do jak największej liczby uczestników zaangażowanych 
w tworzenie nowych modeli i rozwiązań, a jednocześnie stwarzało możliwość włączenia rezultatów 
EQUAL do głównego nurtu polityki na różnych poziomach jej wdrażania. 
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Prace członków Krajowych Sieci Tematycznych skupiały się przede wszystkim na: 
• analizie projektów  w celu określenia obszarów priorytetowych i zakresu Działania 3 dla każdego 
z Tematów, 
• analizie potencjału projektów pod kątem możliwości wsparcia polityki krajowej w obszarach 
zidentyfikowanych przede wszystkim w Krajowym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia oraz 
Krajowym Planie Działania na rzecz Integracji Społecznej,
• opracowaniu strategii włączania rezultatów EQUAL do głównego nurtu polityki w oparciu o cele 
wynikające z programu  oraz wytyczne krajowej polityki rynku pracy i integracji społecznej, 
• analizie testowanych rozwiązań i osiągniętych rezultatów w ramach projektów realizowanych przez 
Partnerstwa oraz ich walidacji, 
• rekomendowaniu projektów poszczególnych Partnerstw na rzecz Rozwoju lub grupy Partnerstw 	
do Działania 3, 
• zapewnieniu skutecznego procesu włączenia rezultatów do głównego nurtu polityki na różnych 
poziomach, 
• upowszechnianiu dobrych praktyk w ramach europejskich grup tematycznych. 

 Istotnym elementem w procesie mainstreamingu była wcześniejsza walidacja rezultatów/
dobrych praktyk. Szczególnie ważnym było rozstrzygnięcie czy dany rezultat jest przydatny na rynku 
pracy i czy ma szansę stać się dobrą praktyką. Cały ten proces obejmował analizę dokumentacji 
dotyczącej: 
• pochodzenia rezultatu, 
• sposobu w jaki PRR wypracowuje rezultat ze wskazaniem na napotykane trudności po stronie 
odbiorców korzystających z rezultatu, 
• potencjalnej grupy docelowej zainteresowanej wypracowanym rezultatem. 

 Partnerstwo „Pomysł na sukces” brało czynny udział w spotkaniach Krajowych Sieci 
Tematycznych na przestrzeni końca 2005r. aż do marca 2008. W początkowym okresie wszystkie 
spotkania odbywały się w Fundacji „Fundusz Współpracy” natomiast po dokonaniu walidacji 
wypracowanych rezultatów przyjęto formułę spotkań wyjazdowych do poszczególnych partnerstw. 
Poniżej krótki opis każdego ze spotkań w ramach KST:

Listopad 2005r., Warszawa – odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowych Sieci Tematycznych, 
podczas którego omówiono strategię upowszechniania i mainstreamingu.

Luty 2006r., Warszawa – przygotowano plan działania KST oraz założenia strategii tematycznej. 
Ponadto omówiono procedury oceny rezultatu do Działania 3.
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Kwiecień 2006r., Warszawa – uczestnikom spotkania zaprezentowano techniki lobbingu w związku 
z koniecznością upowszechniania i wdrażania wypracowanych w przyszłości rezultatów oraz 
przeprowadzono procedurę walidacji pierwszych zgłoszonych przez partnerstwa rezultatów.

Maj 2006r.	– Wrzesień 2006r., Warszawa – ciąg dalszy prac związanych z walidacją rezultatów 
zgłaszanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w ramach Tematu F  oraz przygotowanie strategii 
tematycznej dla Tematu F. 

Styczeń 2007r., Jachranka – przedstawiciel Administratora uczestniczył w spotkaniach w Jachrance, 
podczas których omówiono koncepcję prac KST w 2007r.

Maj 2007r., Białystok - odbyło się wyjazdowe spotkanie grupy tematycznej pn. “Transfer rezultatów 
do Beneficjentów ostatecznych”, podczas którego zostały zaprezentowane rezultaty Partnerstwa jako 
przykład dobrej praktyki oraz uczestniczono w dyskusji panelowej pn.: „Technologia? Wiedza? 
Intuicja? – co jest ważniejsze w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Czerwiec 2007r., Wodzisław Śląski / Rybnik / Katowice / Gliwice - odbyły się spotkania 
zorganizowane przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju: „Pomysł na sukces”, „Dynamizm 	
i Doświadczenie - Wspólne Sterowanie Zmianą” i „Dojrzałość Wykorzystuje Wiedzę”. W pierwszym 
dniu w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Wodzisławiu Śl. odbyła się wizyta studyjna, podczas 
której zostały zrealizowane warsztaty z języka angielskiego, a następnie odbyło się spotkanie robocze 
przedstawicieli KST. 21 czerwca 2007r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyła się 
konferencja mająca na celu prezentację rezultatów oraz panel dyskusyjny pt.: „Rezultaty Equal – dla 
mnie? dla szefa? dla nikogo?”, w którym wzięli udział przedstawiciele beneficjentów.

Sierpień 2007r., Olsztyn – w pierwszym dniu spotkania odbyła się prezentacja rezultatów 
poszczególnych PRR i przykładów dobrych praktyk. W dniu następnym odbyła się konferencja objęta 
Honorowym Patronatem Prezesa Fundacji „Fundusz Współpracy” Lecha Witeckiego oraz Marszałka 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Jacka Protasa pod tytułem „Kształcenie przez całe życie 
w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw”. Równolegle przedstawiciele poszczególnych 
Partnerstw prezentowali rezultaty prowadzonych projektów. Po zakończeniu konferencji i prezentacji 
rezultatów odbyły się dwa spotkania: w firmie jednego z beneficjentów projektu „Wspieranie 
zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” w Orzyszu oraz z władzami powiatu piskiego 	
i beneficjentami projektu w Piszu.
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Październik 2007r., Łódź – podczas spotkania zaprezentowano projekt „Pomysł na sukces” oraz 
rezultaty działalności kursowej. W pierwszym dniu spotkania partnerstwa biorące w nim udział 
prezentowały rezultaty prowadzonych projektów. Następnie odbyła się konferencja pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Jerzego Kropiwnickiego i Prezesa Fundacji „Fundusz 	
Współpracy – Pana Lecha Witeckiego pt. „Pracownicy 45+ w Twojej firmie”. Po przeprowadzeniu 
dwóch paneli dyskusyjnych na temat: „Pracownicy 45+ w Twojej firmie” i „Społeczna 	
odpowiedzialność biznesu”, gospodarze spotkania – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Sojusz dla 
Pracy” z Łodzi - zaprezentowali swój projekt. 
W dniu 19 października 2007 r. odbyło się spotkanie z udziałem eksperta Ministerstwa Gospodarki, 
podczas którego wyjaśniono wiele wątpliwości związanych z problemami dotyczącymi praw 
własności środków materialnych po zakończeniu projektu, jak również z zakresu praw autorskich 
dzieł powstałych w okresie realizacji projektu IW EQUAL. Spotkanie zakończyło się panelem 
dyskusyjnym na temat dobrych i złych praktyk wypracowanych w realizowanych projektach.

Listopad 2007r., Radom - dokonano analizy zawartości stron Internetowych poszczególnych 
Partnerstw biorących udział w spotkaniu Krajowych Sieci Tematycznych, pod kątem zebrania 
informacji na temat realizowanych szkoleń, problemów, jakie napotkali organizatorzy.

Grudzień 2007r., Warszawa – przedstawiono prezentację na temat rezultatów projektu oraz 
działalności kursowej w tym założeń projektu, realizacji szkoleń i kursów. Na spotkaniu podsumowano 
również działania zrealizowane w 2007r. oraz ustalono plan pracy na rok 2008.
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Styczeń 2008r., Zamość – podczas organizowanych spotkań opracowywano „drzewo problemów” 
oraz matrycę projektów, a także opracowano wstępne założenia budżetu i zdefiniowano zdania 
poszczególnych Partnerstw w ramach projektu przygotowywanego do realizacji z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Marzec 2008r., Gdańsk – uczestniczono w debacie na temat oceny przydatności dla przedsiębiorstw 
rezultatów wypracowanych w ramach programu Equal. Wzięli w niej udział, oprócz członków 
KST, również beneficjenci PRR „Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian 
strukturalnych w gospodarce”.

5.2. Zwalidowany rezultat partnerstwa

 Podczas spotkania KST w kwietniu 2007r. został zwalidowany rezultat PRR „Pomysł na 
sukces” pod nazwą „Model przygotowania narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz organizacji 
procesu nauczania dla szkoleń pracowników MŚP oraz kadry zarządzającej, realizowanych za pomocą 
metody e-learningu”. Dzięki temu Partnerstwo zostało zakwalifikowane do realizacji Działania 3 
– upowszechniania i mainstreamingu (wprowadzania rezultatu do polityki krajowej).

 Zaproponowana przez Partnerstwo metoda była testowana w trakcie Działania 2 w branżach: 
motoryzacyjnej, przetwórstwa spożywczego, piekarniczo-cukierniczej, handlowej, stolarsko-
drzewnej, budowlanej, instalacyjnej oraz hotelarsko-turystycznej jednak może być ona wykorzystana 
przez różne instytucje szkoleniowe (m.in. powiatowe centra kształcenia ustawicznego, uniwersytety 
trzeciego wieku) oraz przedsiębiorstwa i skierowana do rożnych grup odbiorców: 
 - pracowników, jak i osób zagrożonych zwolnieniem, 
 - kobiety samotnie wychowujących dzieci,
 - osób chcących doskonalić swoje kwalifikacje,
 - osób niepełnosprawnych,
 - osób poszukujących pracy,  

 Dzięki zastosowaniu rezultatu w przyszłości beneficjenci będą mogli nabyć odpowiednie 
umiejętności, pozwalające im na łatwiejsze poruszanie się na rynku pracy. 
Zarówno kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50 lat stanowią najbardziej zagrożoną grupę 
pracowników, dlatego skorzystanie z opisanego rezultatu pozwoli kobietom, które zwykle w pierwszej 
kolejności są dyskryminowane zawodowo, wyrównać swoje szanse na rynku pracy poprzez zdobycie 
nowej wiedzy i umiejętności (również bardzo pożądanych obecnie umiejętności z zakresu obsługi 
technologii informacyjnych, które będą wykorzystywane praktycznie podczas nauki na kursach 	
w ramach projektu).
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Działania konieczne do zastosowania / wdrożenia rezultatu:
1) Pozyskanie kadry fachowców przygotowanych do tworzenia e-learningowych programów 
     szkoleniowych dla potrzeb różnych branż. 
2) Opracowanie programów nauczania oraz przygotowanie informatorów dla pracowników 	
     i pracodawców. 
3) Zorganizowanie studia do obsługi platformy e-learningowej oraz zabezpieczenie stałej 
     obsługi administracyjnej i informatycznej platformy.
4) Zapewnienie obsługi pedagogicznej przez specjalistę z zakresu programu nauczania kursu       
     oraz metodyki e-learningu i blended learningu.

Wypracowane w ramach realizacji zadań projektu produkty z zakresu e-learningu, metodyki e-
learningu i działalności szkoleniowej, to:
• „Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu”
• „Poradnik funkcjonalności platformy zdalnego nauczania Moodle dla beneficjentów w wieku 
powyżej 50 lat”
• „Poradnik funkcjonalności platformy zdalnego nauczania Moodle  dla nauczycieli uzupełniony 	
o wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania narzędzi platformy”
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• Programy nauczania poszczególnych szkoleń wprowadzających do nauczania metodą e-learningu.
• Programy nauczania kursów realizowanych metodą e-learningu dla 50+.
	
	
 W odniesieniu do replikowalności prezentowanego rezultatu należy podkreślić, 	
że wprowadzenie narzędzi typu WBT-EXPRESS na platformę Moodle umożliwi przenoszenie 
programu szkolenia na inne platformy e-learningowe. Ośrodki szkoleniowe, powiatowe centra 
kształcenia ustawicznego oraz uniwersytety trzeciego wieku mogą stosować z powodzeniem metodę 
opisaną w rezultacie bez ograniczeń wiekowych, statusu zatrudnienia. Rezultat rokuje „długotrwałe 
życie” i rozwój własny, gdyż koncentruje się na aktualnych trendach rynkowych i technologicznych 
oraz na dogodnym narzędziu – platformie e-learningowej.
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 Wnioski, które można wyciągnąć po przeprowadzeniu badań i analiz mających na celu 
zdiagnozowanie rezultatów projektu „Pomysł na sukces” są w wysokim stopniu pozytywne, bowiem 
aż 97,5% beneficjentów jest zadowolona z uczestnictwa w szkoleniach. Istotne znaczenie ma fakt, 
iż według opinii badanych nastąpił rozwój ich kontaktów interpersonalnych, w tym na płaszczyźnie 
pracownik – przełożony u prawie połowy badanych oraz na płaszczyźnie pracownik – klient 
firmy również u 45%. Badane osoby uważają również, że potrafią poradzić sobie w stresogennych 
dotychczas sytuacjach: przy podejmowaniu decyzji, w pracy zespołowej, a nawet w sytuacji 
związanej z poszukiwaniem nowej pracy, gdyż mając na względzie gwałtowny rozwój technologiczny 	
w każdej dziedzinie i własne oczekiwania zawodowe uczestnicy szkoleń zaakceptowali fakt, że „nie 
ma już jednej pracy na całe życie”. We współczesnym świecie, w którym codziennym zjawiskiem 
jest konkurencja i rywalizacja pomiędzy firmami, pracodawcy i pracownicy muszą brać udział we 
współzawodnictwie, aby utrzymać się na rynku.
 Często powtarzające się opinie uczestników na temat efektów szkoleń z wykorzystaniem 
metody e-learningu i blended learningu koncentrowały się przede wszystkim na osiągnięciu przez 
nich wyższych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem końcowym oraz otrzymanym certyfikatem, 
umiejętności korzystania z Internetu w procesie poszukiwania i zdobywania nowych odbiorców, 
wzroście umiejętności współpracy pracodawców z pracownikami, oraz zwiększonej możliwości 
sprostania konkurencji. 
 Zdaniem projektodawców planowane zamierzenia z całą pewnością odniosły oczekiwany 
skutek. Potwierdzeniem tej tezy może być chociażby rosnące zainteresowanie przedstawicieli sektora 
MŚP z terenu subregionu przedsięwzięciami mającymi na celu rozwój kompetencji oraz podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, w tym pojawiające się często zapytania kierowane do organizatorów szkoleń 
o możliwość udziału w kolejnych kursach, czy też kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. 
Już dziś przedstawiciele kadry zarządzającej wyrażają zainteresowanie dodatkowymi szkoleniami 
prowadzonymi m.in. metodą e-learningu takimi jak:
– logistyka,
– zarządzanie produkcją, firmą,
– kurs języka migowego,
– zagadnienia kadrowo – płacowe,
– systemy jakości dla przemysłu spożywczego,
– kurs AUTOCAD,
– normy ISO.
 Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji działalności szkoleniowej w ramach projektu 
„Pomysł na sukces” potwierdziły potrzebę stworzenia nowoczesnego systemu szkoleń dla 
pracowników sektora MŚP. Przedstawiony model szkoleń umożliwia dostęp do wiedzy dla znacznie 
większej liczby pracowników, w związku z czym opracowane rozwiązania stanowią znakomite 
uzupełnienie tradycyjnej oferty szkoleniowej i mogą być w przyszłości wykorzystane przez inne 
podmioty w zasadzie na nieograniczoną skalę. 
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