Program „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig
Projekt Partnerski Grundtviga
Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy
2013-1-PL1-GRU06-38713
Pierwsze spotkanie w Polsce
Katowice, 26 – 29 listopad 2013
Organizator spotkania:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Kościuszki 30
40-048 Katowice
Polska
Raport ze spotkania grupy partnerskiej
Pierwsze spotkanie grupy partnerskiej zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach. 27 listopada 2013r. zostało zorganizowane seminarium z udziałem lokalnych
ekspertów, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz partnerami projektu
partnerskiego Grundtvig. 28 listopada uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznać się z dobrą
praktyką realizowaną przez Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic – projekt
„Aktywni 60!”.
Lista uczestników spotkania:
•

•
•

•

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Magdalena Wrzecion - Doradca zawodowy,
Małgorzata Gościniak - Asystent Eures, Katarzyna Juraszek-Żydek - Specjalista ds.
programów, Ilona Wiącek - Specjalista ds. programów, Paweł Durleta - Kierownik Wydziału
Programów Rynku Pracy, Agnieszka Rozmus - Specjalista ds. programów;
The MRS consultancy ltd - firma konsultingowa, członek Krajowego Instytutu Kształcenia
Ustawicznego Osób Dorosłych: Roy Smith – Dyrektor;
Fundacja działająca przy Uniwersytecie w regionie Murcia w Hiszpanii, organizacja
non-profit: Maria Consuelo Garcia Sanchez - Kierownik Programów Międzynarodowych,
Carlos Belmonte Fern{ndez-Ballesteros - Dyrektor Wydziału Badań Rynku;
Edupoli – centrum usług szkoleniowych dla Dorosłych oraz Organizacji: Taina Paananen Kierownik projektów.

Lista lokalnych ekspertów uczestniczących w seminarium:
Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim
Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu – Uniwersytet Trzeciego Wieku
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Cele spotkania były następujące:
- Zapoznanie się z partnerami
- Wymiana doświadczeń w zakresie doradztwa (narzędzia opisujące kluczowe kompetencje),
metody rozwoju kluczowych kompetencji, aktywnych form wsparcia seniorów (wymiana informacji
na temat dobrej praktyki)
- Przedstawienie partnerom projektu lokalnej grupy ekspertów
Program wizyty:
Pierwsze spotkanie w Polsce w Katowicach, 26 – 29 Listopad 2013
Wtorek, 26 Listopad
Środa, 27 Listopad

8.45 – 9.00

Przyjazd uczestników
Odebranie gości z hotelu, przejście do siedziby
Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Katowicach
Seminarium było tłumaczone z j. polskiego na j. angielski.
Uczestnicy: eksperci lokalni, partnerzy projektu,
pracownicy WUP w Katowicach

9.00 – 9.15

Oficjalne przywitanie i otwarcie seminarium

9.15 – 9.30

Wprowadzenie do projektu
Załącznik nr 1

9.30 – 10.30

Prezentacje przedstawicieli partnerskich organizacji
(około 20 minut przedstawiciel z każdej instytucji)
Prezentacja partnera z Finlandii
Załącznik nr 2
Prezentacja partnera z Wielkiej Brytanii
Załącznik nr 3
Prezentacja partnera z Hiszpanii
Załącznik nr 4

10.30 – 11.00

Przedstawienie kontekstu społeczno gospodarczego oraz
sytuacji na śląskim rynku pracy
- Obserwatorium Rynku Pracy
Pytania/odpowiedzi
Województwo śląskie to najbardziej uprzemysłowiony
region w Polsce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych
obszarów w Europie.
Śląskie to najbardziej zurbanizowany region w Polsce
- 78,1% ludności mieszka w 71 miastach regionu.
Największe miasta w województwie śląskim: Katowice,
Częstochowa.
Branżą wpływającą na sytuację regionu jest nadal
górnictwo. W śląskich kopalniach pracuje ok. 104 tys.
osób.
W województwie śląskim są aktualnie produkowane
następujące
marki
samochodów
osobowych
i dostawczych: FIAT, GM.
Województwo Śląskie to także ważny ośrodek
turystyczny: Pasma górskie Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego, Jura Krakowsko-Częstochowska.
Liczba
osób
bezrobotnych
zarejestrowanych
w województwie śląskim wynosi 203 889 (31.10.2013).

- Stopa bezrobocia w województwie śląskim (30.09.2013):
11,1%; w Polsce: 13,0%.
- Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
(31.10.2013): 51545 osób; wskaźnik procentowy udziału
wśród ogółu bezrobotnych – 25,3 %.
- Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 50 – 64 lata:
50% (II kwartał 2013r.)
Kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, którym najtrudniej podjąć pracę – opinie
kadry zarządzającej publicznymi służbami zatrudnienia z
województwa śląskiego (bezrobotni powyżej 50 roku
życia – 93,3%; długotrwale bezrobotni – 63,4%;
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęli zatrudnienia - 36,7%; niepełnosprawni – 36,7%;
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – 33,3%;
bezrobotni w wieku do 25 lat – 3,3%).
Szacuje się, że w województwie śląskim między rokiem
2015, a 2035 liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o
około 528 tys. Tym bardziej konieczna jest aktywizacja
zawodowa osób powyżej 50 roku życia.
Informacja na temat danych statystycznych jest dostępna
na stronie internetowej:
http://www.wupkatowice.pl/pl/artykul/statystyki/1361448429/0/98
11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 11.50

Przedstawienie roli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Katowicach we wdrażaniu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: wdrażanie działań, przykłady projektów
nawiązujących do osób 50 +.
- Europejski Fundusz Społeczny
Pytania - odpowiedzi
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest
odpowiedzialny za wdrożenie działań mających na celu
kompleksowe wsparcie na rynku pracy. Grupa docelowa:
bezrobotni, poszukujący zatrudnienia, osoby pracujące
oraz przedsiębiorcy.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) działanie IX,
program współfinansowany z EFS dotyczy rozwoju
wykształcenia i kompetencji w regionie:
- Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach
szkolnych,
- Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie
ICT i znajomości języków obcych,
- Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy
potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia
swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji;
Premiowanie określonych typów wsparcia lub grup
docelowych. W ramach poszczególnych konkursów
stosowane są kryteria pozwalające elastycznie reagować
na potrzeby regionalnego rynku pracy.
W konkursach wprowadzono kryteria strategiczne
(przyznające dodatkowe punkty dla ocenianego
projektu), mające przyczynić się do skutecznego
eliminowania stereotypów oraz poprawy sytuacji
zawodowej przedmiotowej grupy społecznej:
- Co najmniej 50% grupy docelowej w projekcie stanowią
osoby w wieku 50+ ;

Dobre praktyki:
Projekt „E-sprawni” - Zrealizowany w ramach
poddziałania 9.6.2 PO KL (Podwyższanie kompetencji
osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych)
przez gliwicką firmę UX Systems. Projekt obejmował
swym zasięgiem grupę osób niepełnosprawnych z
lekkim,
umiarkowanym
i znacznym
stopniem
niepełnosprawności w wieku 18-64 lata (kryterium
strategicznym był wiek powyżej 50 roku życia)
mieszkających lub pracujących w Zabrzu.
Formy wsparcia:
•
budynek, w którym odbywały się szkolenia bez
barier i blisko przystanków komunikacyjnych,
•
osobne stanowisko, materiały szkoleniowe i
podręczniki dla każdego uczestnika,
•
ko-trener wspierający uczestników ćwiczeń,
•
trener dla niesłyszących, posługujący się
językiem migowym,
•
dla
niewidzących
oprogramowanie
udźwiękowiające,
•
kurs e-Citizen dla początkujących ,
•
kurs- ECDL Start zakończony egzaminem.
Rezultaty projektu:
- Osoby starsze nauczyły się podstawowych danych: jak
włączyć i wyłączyć sprzęt, jak korzystać z drukarki,
skanera
czy
myszki.
Poznały
funkcjonowanie
podstawowego edytora tekstu oraz korzystanie z poczty
elektronicznej i internetu. Dzięki umiejętnościom
komputerowym
mają
szanse
na
normalne
funkcjonowanie w społeczeństwie. Mają kontakt ze
swoimi dziećmi i wnukami poprzez Skype'a, Facebooka
czy inne portale społecznościowe.
– Potrafią znaleźć rozkład jazdy autobusów i pociągów,
uczą się planowania tras przejazdu. Potrafią odnaleźć
swojego lekarza i zarejestrować się. W internecie
przeglądają
strony
poświęcone
osobom
niepełnosprawnym oraz strony z zakresu ofert i
pośrednictwa pracy.
Projekt „Pro 45 – program wspierania przedsiębiorczości
wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia”
Zrealizowany (od 01.03.2010 do 29.02.2012 ) w ramach
działania 6.2 PO KL przez Centrum Przedsiębiorczości w
Woli, skierowany do mieszkańców miasta Tychy i
powiatu bieruńsko-lędzińskiego po 45 roku życia.
Spośród 50 uczestników 38 założyło działalność
gospodarczą.
Formy wsparcia: szkolenia i doradztwo nt. zakładania
firmy, podstawy e-biznesu, księgowości elektronicznej,
szkolenia
miękkie
(autoprezentacja,
motywacja,
pokonywanie stresu), dotacje do wysokości 40 tys. zł,
wsparcie pomostowe podstawowe (6 miesięcy) i
przedłużone ( 12 miesięcy).

11.50 – 12.30

Przedstawienie narzędzi do oceny kluczowych
kompetencji grupy docelowej, metod
rozwoju
kluczowych kompetencji oraz opis zakresu działań
wydziału
Centrum
Metodyczne
Poradnictwa
Zawodowego i Zespołu Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej
Pytania - odpowiedzi

Identyfikacja
kluczowych
kompetencji
oraz
ich metod badawczych:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2)
porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5)
umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i
obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8)
świadomość i ekspresja kulturalna
Wybrane metody stosowane w badaniu kompetencji:
A. Testy kompetencyjne
B. Wywiad behawioralny
C. Nowe tendencje, gry w badaniu kompetencji
Ad.A Testy kompetencyjne: testy umiejętności,
kwestionariusze badające osobowość czy też postawy
Ad. B Wywiad behawioralny: Pomiar kompetencji
Ad. C Nowe tendencje, gry – na przykładzie „Chłopska
Szkoła Biznesu”
Inspiracją gry jest historia miasta Andrychów
znajdującego się w Małopolsce, „Chłopska Szkoła
Biznesu”. Dzięki atrakcyjnej formie nauczania,gra
poprzez działanie rozwija kompetencje społeczne I
promuje przedsiębiorczość. Interesująca forma gry
umożliwia graczom lepiej zrozumieć współczesne
mechanizmy rynkowe (podaż, popyt, zasady działania
firmy, klastrów). Głównym zadaniem dla każdego gracza
jest skumulowanie kapitału. Sukces polega nie tylko na
umiejętności zarządzania skumulowanymi środkami ale
także na współpracy z innymi graczami. Przejmując rolę
tkaczy, kowali, piekarzy, gracze uczestniczą w symulacji
realnego rynku poprzez wytwarzanie i handel z innymi
graczami na jarmarku, zbierając dobra konieczne do
realizacji wypraw handlowych do wybranych miast w
Europie.
Rozwijanie kompetencji pozazawodowych :
I.Komunikacja
interpersonalna
i
komunikacja
(inteligencja) emocjonalna jako ważny aspekt rozwijania
kompetencji społecznej i przedsiębiorczej
II. Program :
,,Własna firma od pomysłu do realizacji’’
12.30 – 13:00

Prezentacja Wydziału Programów Rynku Pracy
Pytania - odpowiedzi
Wydział oferuje następujące usługi:
1)przygotowywanie projektu regionalnego planu działań
na rzecz zatrudnienia oraz przedstawienie sposobu jego
realizacji;
2) sporządzanie propozycji podziału środków Funduszu
Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa,
z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w
regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na
działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju
zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
3) realizacja programów rynku pracy finansowanych ze
środków krajowych;
4) pozyskiwanie informacji o dostępnych funduszach i

programach pomocowych oraz realizacja projektu w
ramach programów UE, udział jako partner w licznych
projektach UE.
Realizacja projektów finansowanych z Programu
Leonardo da Vinci, Grundtvig;
- podejmowanie inicjatyw takich jak międzynarodowe
konferencje lub seminaria lokalne zapewniające
platformę wymiany poglądów na temat bieżących
problemów rynku pracy.
13.00 – 14.00

Lunch: kanapki

14.00 – 15.00

Spotkanie grupy partnerskiej projektu partnerskiego
Grundtvig (z udziałem partnerów europejskich)
- Ogólny opis projektu: cele projektu, rezultaty, podział
zadań, współpraca i komunikacja, zaangażowanie
uczestników, ewaluacja, upowszechnianie rezultatów
Załącznik: aneks 5
- Wymiana informacji na temat
regionalnymi, lokalnymi ekspertami
- Dyskusja
Załączniki: aneks 7 oraz 8

Czwartek, 28 listopad

współpracy

z

15.00 – 16.00

Przygotowanie meeting briefing (dokument zawierający
uzgodnienia z partnerami dotyczący przyszłych działań):
oczekiwania/ zapytania partnera, zakres przyszłych
działań w projekcie, aspekt organizacyjny, końcowa
broszura oraz rezultaty
- Partnerzy przygotowywują dokument, rezultat dyskusji
Załącznik: aneks 6

18:00

Kolacja w restauracji: pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach, partnerzy europejscy, regionalni
lokalni eksperci. Adres: Bohema, ul. Bratków 4, Katowice
Spotkanie w WUP w Katowicach
Zarządzanie projektem: kontynuowanie prac nad
dokumentem - meeting briefing

08:45 – 09:15

Spotkanie w WUP w Katowicach
Zarządzanie projektem: kontynuacja uzgodnienia
(meeting
briefing),
dystrybucja
kwestionariusza
ewaluacyjnego
09:15 – 10:30

Przejazd do Gliwic

10.30 – 12:00

Odwiedzenie najlepszej praktyki – dobry przykład
wskazany przez lokalnych ekspertów
-Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic:
przedstawienie projektu „Aktywni po 60–tce!”
Projekt realizowany i współfinansowany
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
Uczestnicy projektu: Osoby w wieku 60+ zamieszkujące w
podregionie gliwickim.
Cel: Celem projektu jest integracja społeczna 60
mieszkańców podregionu gliwickiego w wieku 60+,
poprzez podjęcie działań edukacyjnych, aktywizacyjnych
oraz integracyjnych.

Cele szczegółowe:
-Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji
interpersonalnej, wzrost poziomu samooceny
oraz
zwiększenie zaufania we własne możliwości, poprzez
udział uczestników w warsztatach z zakresu komunikacji
interpersonalnej i rozwoju osobistego „Uwierz w siebie i
działaj”;
-Rozwijanie zainteresowań i umiejętności podczas zajęć
warsztatowych z zakresu rękodzieła lub fotografii;
-Aktywizacja społeczna
osób starszych poprzez
zaangażowanie uczestników w działalność
punktu
informacyjno-doradczego „Aktywny senior”;
-Zwiększenie
umiejętności
informacyjnokomunikacyjnych osób 60+ poprzez naukę języków
obcych oraz szkoleń z zakresu obsługi komputera i zajęć
warsztatowych „Społeczność w sieci”;
-Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez
udział w warsztatach tematycznych;
-Szkolenie w zakresie obsługi komputera.

Piątek, 29 listopad

12:00 – 13:00

Przejazd do Katowic, WUP w Katowicach

13:00 – 13:30

Lunch: kanapki

13.30 – 14.30

Zarządzanie projektem
-spotkanie ewaluacyjne
-rozdanie certyfikatów

Po południu

Czas wolny
Wyjazd uczestników

Attached annex 1 – Introduction to the project “People over 50 on the labour market”
Załącznik nr 1–Wprowadzenie do projektu “Osoby 50 + na rynku pracy”

Attached annex 2 - Presentation of the partner from Finland
Załącznik nr 2 – Przedstawienie partnera z Finlandii

Attached annex 3 - Presentation of the partner from Great Britain
Załącznik nr 3 – Przedstawienie partnera z Wielkiej Brytanii

Attached annex 4 - Presentation of the partner from Spain
Załącznik nr 4 – Przedstawienie partnera z Hiszpanii

Attached annex 5 - Project overview – the original document that was presented to partners during the project partner
meeting with comments after discussion with partners: project objectives, results and outcomes,
distribution of tasks, cooperation and communication, participants involvement, evaluation,
dissemination
Załącznik nr 5 – Założenia projektu – oryginalny document, który został przedstawiony partnerom podczas projektu
partnerskiego z komentarzami po przeprowadzonych konsultacjach z partnerami: cele projektu,
rezultaty, podział zadań, współpraca I komuniakcja, zaangażowanie uczestników, ewaluacja,
upowszechnianie

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG
Kick – off meeting in Poland
Katowice, 26th – 29th November 2013
Project title:
Project nr:

People over 50 on the labour market
2013-1-PL1-GRU06-38713

Project overview (method of work: reading and discussion)

Partner’s countries
• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Voivodeship Labour Office in Katowice - an
organisational unit of the Silesian Voivodeship Government
•

The MRS Consultancy Ltd - a corporate member of the National Institute of Adult and
Continuing Education

•

Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia – Foundation University
Enterprise of the region of Murcia - FUERM, non-profit making institution

•

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Education Services for Adults and
Organisations - Edupoli, a learning centre

D.2. RATIONALE
The number of people over 50 will rise by 35% between 2005 and 2050. The number of
people over 85 will triple by 2050. Recent OECD analyses forecast escalating costs as a result
of ageing populations in Japan, the US and Europe.
People at work and remaining population will change from 4-1 today to 2-1 by 2050 in
average in Europe (fertility rates).
Without a higher level of participation
of the elder population in employment, and without better tailored and more effective
health and social care services, these trends will put serious pressure on Europe's social
models and public finances.
More than 60% of persons over 50 in Europe feel that their needs are not adequately
addressed by current ICT equipment and services. (Overview of the European strategy in
ICT for Ageing Well, October 2010).
The problem is that old age is often associated with illness and frailty but this need
not be the case. Those older members of society who remain active have the potential to

make a significant contribution to society, for example, by extending their stay
in the labour market or participating in family and community life.
Across Europe, the concept of 'key competences' has gained importance in recent years
both at policy and school level. Key competences are considered essential skills and
attitudes for Europeans to succeed not only in today's economy and modern society but also
in their personal lives. They are defined at EU level and comprise
the following: 1) ability to readily and easily communicate in the mother tongue,
2) the ability to speak foreign languages, 3) mathematical competence and basic
competences in science and technology, 4) IT skills, 5) social and civic competences, 6) sense
of initiative and entrepreneurship, 7) capacity to learn to learn, and 8) cultural awareness and
expression
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN_Hpdf).
The Commission proposes the following EU headline targets: 75 % of the population aged
20-64 should be employed, 20 million less people should be at risk of poverty.
In spite of progress, Europe's employment rates. Only 46% of older workers (55-64) are
employed compared to over 62% in the US and Japan. The target of inclusive growth
concerns EMPLOYMENT AND SKILLS - EU flagship initiative "An agenda for new skills and
jobs" to modernise labour markets by facilitating labour mobility and the development of
skills throughout the lifecycle with a view to increase labour participation and better match
labour supply and demand. (E U R O P E 2 0 2 0, A European strategy for smart, sustainable
and inclusive growth).
D.3. PROJECT OBJECTIVES AND STRATEGY
General objective:
The aim of the project is to elaborate the effective model of the support of People
over 50 that want to improve their potential employability by acquiring or updating basic and
general skills, play active role in the society.
Project aims:
• improving the quality and the amount of the cooperation between adult education
organizations;
• share practices and transfer the experiences in the field of: counseling (assessment tools for
describing key competences), methods of development of key competences, active forms of
senior support (the gain of knowledge about institutions that propose good solutions to help
seniors in their education, methods of education). The partners will provide their expert staff
to
work
together
into
a
project
team
and
participate
in mobilities;
• creation of the regional/local group of experts that will work on the subject
of the project in partner countries apart from international work. The expert group,
reflecting on and working with the subject of adult education to improve the offer, tend to
develop counselling tools;
• quality improvement and innovation in system of general education, counseling tools
dedicated to People over 50;
• increasing professional skills and personal development of the employees of partner
institutions.
• The cooperation offers the participants an opportunity to exchange experiences, practices
and methods of their daily work.

•

Setting up of new contacts, cooperation and possibility of developing common
new projects in the future.

IMPORTANT DATES
Project meetings in partner countries
26–29 November 2013 Kick – off meeting in Poland
24-27 March 2014 Meeting in the UK
02 - 05 June 2014 Meeting in Spain
08 - 11 September (or October) 2014 Meeting in Finland
Meetings with local experts
23 October 2013 - meeting with local experts in Poland

Results of partner discussions:
Partners up to dated all dates of meetings and some partners, at least from the UK, FI, ES
decided to have also bilateral or trilateral meetings in 2015.
Project meetings dates in 2014:
26 – 29 March 2014 – Meeting in the UK
02 – 05 June 2014 – Meeting in Spain
08 – 11 September 2014 – Meeting in Finland
Mai/June 2015 - Summarizing meeting in Poland
After consultations,in January 2014, via e-mail partners decided to organize the meeting in
Finland in the period (01 – 05 September 2014)
Rezultat konsultacji z partnerami:
Partnerzy uaktualnili daty spotkań partnerskich. Partnerzy z Wielkiej Brytanii, Finlandii,
Hiszpanii zdecydowali się zrealizować w 2015r. bilateralne oraz trójstronne spotkania.
Daty spotkań projektowych w 2014:
26 – 29 Marca 2014 – Spotkanie w Wielkiej Brytanii
02 – 05 Czerwca 2014 – Spotkanie w Hiszpanii
08 – 11 Września 2014 – Spotkanie w Finlandii
Maj/Czerwiec - Spotkanie podsumowujące w Polsce
Po konsultacjach, w styczniu 2014, poprzez e-mail partnerzy zdecydowali zorganizować
spotkanie w Finlandii w terminie (01 – 05 Września 2014)

D.4. RESULTS AND OUTCOMES
No
1

Approx. date
during mobilities

Description
Meeting briefing - partners during each mobility will take minutes.
A written record of what is said and decided at a meeting.

2

after mobilities

Report - after every mobility the report will be prepared

3

after mobilities

Evaluation of participants after every mobility (good/poor features
of the project…)

4

before mobilities Programmes of the meeting for every mobility

5

during mobilities List of attendance for the mobility

6

after mobilities

Monitoring report

7

Oct./nov.

The Memorandum of Understanding with local organizations that
deal with education of People over 50

8

Oct./nov.

The record from the meeting with local organizations

9

Nov. 2013

A glossary with definitions of key words connected with the project

10

September 2013

Desk research index related to the situation of People over 50 in
the context of education, counseling of People over 50,
identification of local organization providing adult education and
get familiar with the collected information.

11

October 2014

Questionnaires to evaluate motivation of People over 50 to take
part in general education and their level of key competences

12

March 2015

13

October 2014

14

December 2013

Website of the project

15

June 2015

Brochure

16

after mobilities

Certificates for participants - the host organization will give the
certificate to participants taking part in the mobility

17

June 2014

Interim report

18

Aprile 2015

Results of project will be presented in the "Bulletin of Voivodeship
Labour Office in Katowice" - the branch newspaper of Voivodeship
Labour Office in Katowice

19

July 2015

Final report

The bank of tools /toolbox/ to assess key competences of People
over 50 - tools gathered from every partner country
Documents provided by People over 50. The target group will give
information about their interests, future plans connected with their
citizenship life in the IT form: blogs, CD or by e-mail. Information
will be added to the website.

Results of partner discussions:
All partner agreements are inserted to the meeting briefing. The copy of the document is available
in the annex 6.
Concerning the cooperation with local organizations partners agreed that in Poland will be used
the Memorandum of Understanding (annex 7) and in partner countries will be used the „letter of
support” (the sample of the document is available in annex 8).

D.6. IMPACT
Impact on partner institutions
- Partner organizations will share experiences in the field of adult education of People
over 50.
- Later partners will share good practices with local adult learning providers.
- The project foresees also cooperation with People over 50 to know their motivations
to get basic skills, to define their level of key competences. The project give the possibility
to develop new tools of assessment of People over 50, ways to teach their basic skills.
- Thanks to the project partner organizations and local adult providers will improve
the quality of their offer. The project itself will give us possibilities to develop something
new and innovative which we would not have done otherwise.
Impact on the staff
- Participants will have the possibility to gain new experiences. They will learn from others and
reflect upon their own practices. They will share different experiences, points of view
and methods of work but their target will be to realize all duties resulting from the project
and reach the same effect.
- Due to the observation during mobilities may find some solutions and try to introduce new ways in
their work. Participants will raise motivation to carry out duties in their daily routine.
- The project will have a positive impact on intercultural exchange, linguistic skills, personal
development.
Impact on local adult learning providers
Partner institutions will cooperate with representatives of local adult learning providers.
The project will give the possibility to reflect upon the number of institutions that help
in general education of People over 50 and their offer of workshops and courses. They will have the
possibility to observe results of the project on the website. They will cooperate
on the regional/local level with representatives involved in the realization of the project.
Impact on learners
The project foresees to activate People over 50. They will be invited to take part in partner meetings.
They will prepare some information for the project that concern their experiences. They will have
the possibility to participate in international initiative.
F.1. DISTRIBUTION OF TASKS
Project foresees active involvement of all partners. All partners will be equals and make
a decision in the democratic way. During the first project meeting partners will prepare common
rules of cooperation in the frame of project. Each organization will indicate one key person
constantly involved in the project. Coordinator will fill out the joint part of reports
in cooperation with partners, collect relevant information to the common data base.
Partners tasks in the project:
- cooperation during the preparation of application of project: programme of project meeting, plan
of mobilities with dates, discussion about the content of project, provide general information about
institutions for the proposed Partnership, description of area of partner where he operates,
- recruitement of project participants that will participate in mobilities,
- administrative and financial reports to NA,
- organisation of the project meetings for participants before their leave to partners countries in
order to provide information about programme, conditions of accomodation, transport, insurance
- it concerns host organizations,
- getting up of “nation evening” or other event presenting traditions– introduction of nation
traditions and specialities,

- participation in the project meetings in partners countries, at least one person will participate in all
mobilities,
- organization of the meeting with local adult learning providers, People over 50 in the headquaters
of partner institutions, sign up Memorandum of Understanding,
- a month before the project meeting the hosting partner will prepare a draft agenda in order
to give time for partners to discuss and approve it. Partners can make comments, suggestions.
Moreover it will help participants to prepare material for the meeting,
- before the project meeting each institution will organize preparatory meeting on the spot
to review the meeting agenda and distribute tasks to prepare the material for the next visit;
- all partners will contribute to take minutes;
- as the host partner duties: organization of meetings, accommodation, local transport, social
events, preparation of certificates;
- preparation of the brochure;
- monitoring and evaluation of all activities.
Competences required from participating institutions: institutions that are interested
in international cooperation, don't need to be experienced in European projects but want
to gain new experience, their area of work and activities concern adult learning.
F.2. COOPERATION AND COMMUNICATION
Contact persons:
When institution select participants will prepare their profiles (previous and actual professional
experiences, hobbies/interests, picture). Information will be provided before each project meeting.
It
will
help
participants
to
know
each
other
before
project
meeting.
All profiles will be recorded in the same place with access to partners.
During each project meeting the host country will up to date contact list of participants with names,
e-mail addresses, telephone numbers, addresses, roles in the project and in their own institutions.
Partner organizations will select key person who will be present at each project meetings.
It will enable to have continuity in project activities. The key person will be able to make decisions
during project meeting.
Working language:
Firstly to start the project partners will agree on the language of communication. The working
language will be English. Because the team members can have different levels of fluency
in that language partners will agree to use simple language and prepare written materials about
subjects to be talked about at the meeting and send them to all partners via e-mail. Moreover
presentations will be presented in the form of graphs, charts, key point list.
Ongoing communication will be supported by:
- e-mails
- telephone/fax communication
- facebook or project group on google
- face-to-face communication during project meetings
- staff exchange
- exchange of documents
Partners will determine rules for communication during the first project meeting in Poland.

F.5. EVALUATION
All partners will be responsible for the project monitoring and evaluation - one representative from
each country. While the kick - of meeting in Poland partners will analyse and up to date all rules for
monitoring and evaluation of the project. Partners will discuss and determine common forms for
every document will have to be reported and will establish deadlines for returning forms. The
coordinator will prepare "samples" of documents before the first project meeting.
Monitoring
One representative from partner institutions will be responsible for monitoring.
The monitoring will supervise if the project is going on as planned. We can measure
the following products: number of mobilities realized in partner countries, list of attendance during
seminar with local adult learning providers and project meetings, number of brochures published,
number of brochures sent to partners countries and local actors, number of tools
to assess key competences, number of information provided by People over 50.
All information for monitoring will be provided by contact person from each country.
The coordinator will compare between the actual and planned activities and will use
the information in further planning of project activities.
Formative evaluation
After every project meetings participants will fill in questionnaires to think about the project process
and the project outcomes.
Process evaluation will inform us about the quality of aims reached, new knowledge
and skills attained by participants, their contribution to the project, the quality
of communication, cooperation. Outcomes evaluation will concern the impact on the involved
partner's institution, the increase of skills and motivation of staff, the growth of the awareness of
the European dimension in adult education, the increase of the awareness of a multicultural and
intercultural dimension.
Summative evaluation
Partners will verify if project outcomes are useful. Questionnaires will be distributed to local adult
education providers and to People over 50 in order to check it. Each partner will
be responsible for selecting documents from the own area.
The coordinator will gather all documents from evaluation and will specify
all recommendations in one document. Partners will discuss the content of the document
and decide if some expectations should be adjusted.
F.6. DISSEMINATION AND THE USE OF RESULTS
The manager of the Labour Market Department of Voivodeship Labour Office in Katowice (VLO) will
inform about the project at managers meetings. Participants of the project will
be the staff of partner organizations, will gain knowledge and share experiences
with colleagues from the own institution. FUERM-Foundation University Enterprise of the Region
Murcia will inform about the project results the Senior department and The National Network of
Foundation. The whole partnership will use their own means and resources to disseminate the
project in their contexts.
Project website
The project will be promoted externally by setting up o
information for the website, decide what would
who will visit the site and attract visitors: project
of institutions. Information about the project will be

joint website. All partners will provide
interest and engage the people
aims, activities, results, description
added also to the website of VLO,

in the place dedicated to projects realized by the Labour Market Programme Department;
to the website of FUERM, ENAE Business School.
The branch newspaper
The coordinator will describe results of project in the "Bulletin of Voivodeship Labour Office in
Katowice" - the branch newspaper of VLO in Katowice. The information will appear
in Monthly FUERM newsletter.
Seminar
Before the first project meeting partners will organize seminars in their headquarters.
Representatives from local adult learning providers and People over 50 will be invited to take part in
the meeting and sign up a Memorandum of Understanding to determine directions
of cooperation during the project realization. Thanks to that the local community on the one side
will learn from its achievements on the other side will contribute ideas and brainstorm about ways to
make use of the project results.
Participants will prepare stakeholder analysis to identify, list, and assess in term of their interest in
the project and importance actors that can be affected by its outcomes.
Brochure
Brochure, prepared with all partners, will be published and send to all partners and institutions
connected with adult education. Publications will present the project, its results. The content of the
brochure will be recommendations, that can be taken up by the community, concerning counseling
of People over 50, methods of development of key competences, senior motivation to be active in
their social and professional life as long as it would be possible, general education forms.
BUDGET managing
-

the eligibility period (1.08.2013 – 31.07.2015)
each partner receives a funding and is responsible for the own project budget; it is
lump sum that depend on the number of mobility activities

Attached annex 6 - the meeting briefing
Załącznik nr 6 – dokument zawierający uzgodnienia z partnerami

Annex 7 The memorandum of understanding. The text of the document is in polish because only the partner from Poland
decided to use the memorandum. Partners from UK, FI and ES decided to use the letter of support
Załącznik 7 Porozumienie o współpracy partnerskiej. Tekst dokumentu jest w j. polskim ponieważ tylko partner z Polski
zdecydował się zastosować porozumienie. Partnerzy z Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz z Hiszpanii zdecydowali
się zastosować list wsparcia.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
przy realizacji Projektu pod nazwą: Osoby 50 + na rynku pracy (People over 50 on the labour
market),dofinansowanego ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty
Partnerskie Grundtviga, okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 31.07.2015,
zawarte w dniu 23 października 2013r. w Katowicach pomiędzy:
1. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40 – 048
Katowice, reprezentowanym przez Pana Wicedyrektora Tomasza Górskiego
2. Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Zwycięstwa 36, 44-100
Gliwice reprezentowaną przez Panią Prezes Zarządu Bożenę Gabryel
3. Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze,
reprezentowanym przez Panią Dyrektor Alinę Nowak
4. Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda
Śląska 1, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Panią Beatę Płaczek
5. Uniwersytetem Ekonomicznym Trzeciego Wieku w Katowicach, ul. 1 Maja 50,
40 – 287 Katowice, reprezentowanym przez Pana Prof. UE dr hab. Sławomira
Smyczek Prorektora ds. Internacjonalizacji i Marketingu
6. Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu – Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ul.
Plac Dworcowy 6, 41-800 Zabrze, reprezentowanym przez Panią Krystynę Rożek –
Lesiak
7. Uniwersytetem Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim, ul. Bankowa 12
B/1001, 40-007 Katowice, reprezentowanym przez Pana dr hab. prof. UŚ Ryszarda
Koziołka
Wyżej wymienieni, zwani dalej Partnerami, zawierają porozumienie o następującej treści:
§1
Przedmiot Porozumienia
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia o współpracy, zwanego dalej Porozumieniem, jest
uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Partnerów, w związku z realizacją projektu
pod nazwą: Osoby 50 + na rynku pracy (People over 50 on the labour market), zwanego dalej
„Projektem”.
Porozumienie określa zasady funkcjonowania współpracy między Partnerami przy realizacji
Projektu.
2. Partnerzy stwierdzają zgodnie, że Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia
23.10.2013r. do dnia 30.09.2015r., związany z realizacją projektu.

§2
Obowiązki i uprawnienia Partnerów
1. Celem Porozumienia jest nawiązanie współpracy na rzecz wymiany doświadczeń
i współdziałania w zakresie realizacji celu projektu tj. stworzenie efektywnego modelu
wsparcia dla „osób 50 +”, aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia, poprzez zdobycie
podstawowych i ogólnych umiejętności odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie.
2. Partnerzy Porozumienia deklarują:
1) współpracę metodologiczną w zakresie:
- doradztwa (ocena narzędzi opisujących kluczowe kompetencje),
- metod rozwoju kompetencji,
- aktywnych form wsparcia seniorów (zdobycie wiedzy na temat instytucji,
które proponują rozwiązania pomocy seniorom w ich edukacji),
- metod szkoleniowych;
2) opracowanie informacji na temat dobrych praktyk realizowanych w zakresie
wsparcia „osób 50 +” na terenie województwa śląskiego;
3) opracowanie bazy danych „osób 50 +”, które włączą się w zadania związane
z realizacją projektu poprzez udział w spotkaniach z grupą ekspertów oraz
przygotowanie swoich profili celem udostępnienia ich na stronie internetowej
projektu;
4) współpracę podczas przeprowadzania ankiet, których przedmiotem będzie:
ocena postępów projektu i wyznaczanie kierunku działań, wśród „osób 50 +”,
ocena możliwości wdrożenia wypracowanych narzędzi;
5) wymianę doświadczeń w zakresie opracowania i wdrażania kolejnych
faz projektu;
6) aktywny udział w spotkaniach grupy partnerskiej raz na pół roku:
przygotowanie prezentacji, wymianę doświadczeń;
7) wyznaczenie do udziału w wymianie doświadczeń za granicą
(w mobilnościach) przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy posługują
się językiem angielskim, na komunikatywnym poziomie: przygotowanie
prezentacji, wymiana doświadczeń;
8) współpracę w zakresie promowania rezultatów projektu.
§3
Osoby wyznaczone do stałych kontaktów
Partnerzy
wyznaczają,
do
bieżących
kontaktów
w
zakresie
przy wykonywaniu niniejszego porozumienia, wymienione niżej osoby:

współpracy

1. Wojewódzki
Urząd
Pracy
w
Katowicach,
osoba
do
kontaktu:
Pani Agnieszka Rozmus
2. Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, osoba do kontaktu:
Pani Karina Śliwa
3. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, osoba do kontaktu: Pani Aneta Skibińska
4. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, osoba do kontaktu:
Pani Barbara Skrzypczyk
5. Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach,
osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Franke
6. Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu – Uniwersytet Trzeciego Wieku,

osoba do kontaktu: Pani Krystyna Rożek - Lesiak
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim,
osoba do kontaktu: Pani dr Helena Hrapkiewicz
§4
Postanowienia końcowe
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia mogą nastąpić w drodze
aneksów z zachowaniem formy pisemnej.
2. Porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych.
3. Każdemu z Partnerów Porozumienia przysługuje prawo wystąpienia z Porozumienia
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§5
Porozumienie sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
z Partnerów.

Podpisy:

------------------------------------------------Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

--------------------------------------------------Śląska Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości

----------------------------------------------Powiatowy Urząd Pracy
w Zabrzu

--------------------------------------------------Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

----------------------------------------------Uniwersytet Ekonomiczny
Trzeciego Wieku
w Katowicach

--------------------------------------------------Stowarzyszenie Misericordia
w Zabrzu – Uniwersytet Trzeciego Wieku

------------------------------------------------Uniwersytet Trzeciego Wieku
na Uniwersytecie Śląskim

Annex 8 The draft letter of support for your local experts (the sample of document prepared by partner from the UK)
Załącznik nr 8 Wersja robocza listu wsparcia skierowanego dla lokalnych ekspertów (próbka dokumentu przygotowanego
przez partnera z Wielkiej Brytanii)

COMPANY/ORGANISATION LETTERHEAD
To: The MRS Consultancy Ltd,
5 Bedale Road
Well,
Bedale,
North Yorkshire
DL8 2PX
Date…
Dear Roy/Mr. Smith,

Over 50s Partnership Project
Thank you for your briefing on the project. It appears to be an innovative approach to the
challenges faced by People over 50 and is of great interest to our organisation.
We would like to be kept fully appraised of developments and will support the project in any
way that we can, given our current commitments and resources. We are particularly pleased to
see that you are drawing upon practices and experiences from a range of organisations both in
the UK and the rest of Europe.
Thank you for providing us with this opportunity and our best wishes for the project and to
your partners.
Yours sincerely,
Etc.

