
                              

           
 
 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG 
Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy 
2013-1-PL1-GRU06-38713 
Raport z 2 wizyty grupy partnerskiej, Leeds, UK 
Leeds, 27 – 28 Marca 2014 
 
Organizator spotkania 
The MRS Consultancy Ltd 
Leeds 
Wielka Brytania 
 

Raport ze spotkania 
 

Drugie spotkanie grupy partnerskiej zostało zorganizowane przez The MRS Consultancy Ltd. 
Spotkanie zostało zorganizowane w terminie 27 – 28 Marca 2014, w Leeds. 
 
Lista uczestników spotkania: 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Magdalena Wrzecion - Doradca zawodowy, 
Małgorzata Gościniak - Asystent Eures, Agnieszka Rozmus - Specjalista ds. programów; 

• The MRS Consultancy Ltd.: Roy Smith – Dyrektor, Margaret Smith - Dyrektor; 
• Fundacja działająca przy Uniwersytecie w regionie Murcia w Hiszpanii: Maria Consuelo 

Garcia Sanchez - Kierownik Programów Międzynarodowych, Carlos Belmonte Fernàndez-
Ballesteros - Dyrektor Wydziału Badań Rynku; 

• Edupoli – Centrum usług szkoleniowych dla Dorosłych oraz Organizacji: Taina Paananen - 
Kierownik projektów, Elina Wähämaa – doradca w projektach dla osób 50 + 

 
 

Program wizyty 
 

Spotkanie w Leeds, 27 – 28 Marca 2014 
 

Czwartek, 27 marca   
 09.30 – 09.45 Przywitanie 
 09.45 – 10.30 Omówienie zrealizowanych i planowanych przyszłych 

zadań. Partnerzy przedstawiają zatwierdzone listy 
wsparcia przez ich partnerów lokalnych. 

 10.30 – 11.00 Słownik – cele, grupa docelowa i aktualizacja 
 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 
 11.15 – 12.00 Prezentacja The MRS Consultancy Ltd – “Working with 

the Over 50s in community learning and in the 
workplace.” 

 12.00 – 13.00 Prezentacja - “Work in the Community to support the 
Over 50s” + . Sesja pytań i odpowiedzi. 



http://www.leedscitycollege.ac.uk/index.php/about/the-
leeds-city-college/  

 13.00 – 14.00 Przerwa 
 14.00 – 15.15 Upowszechnianie – zapoznanie się z logo projektu i 

stroną internetową: broszura, media społeczne, 
uzgodnienia dotyczące możliwości upowszechniania 
rezultatów projektu. 

 15.15 – 15.30 Przerwa kawowa 
 15.30 – 16.00 Identyfikacja końcowych rezultatów projektu, które 

będą wymagane w raporcie końcowym. 
 16.00.– 17.00 Dyskusja partnerska. Ustalenia dotyczące zawartości 

kwestionariuszy oceny poziomu kluczowych 
kompetencji,  motywacji osób 50 +.  

 
Piątek, 28 Marca 09.30 – 09.45 Przywitanie i podsumowanie poprzedniego dnia. 
 09.45 – 11.15 Prezentacja the Worker’s Educational Association – 

lider w zakresie kształcenia osób 50 + w Wielkiej 
Brytanii   www.wea.org.uk  

 11.15 – 11.30 Przerwa kawowa 
 11.30 – 12.30 Uzgodnienia dotyczące zakresu słów w słowniku. 

 
Uzgodnienia dotyczące terminów planowanych 
spotkań grupy partnerskiej. 
 
Uzgodnienia dotyczące przyszłych działań, rozdanie 
certyfikatów mobilności. 

  Prezentacja Centrum Szkoleniowego Swarthmore. 
 

 
Prezentacje: 
 

- Working with the Over 50s in the Community and in the Workplace – prezentacja zawiera 
opis projektów realizowanych przez the MRS Consultancy ltd 

 
- Prezentacja WEA 
 

http://yh.wea.org.uk/gallery/wea-videos 
http://www.westmidlands.wea.org.uk/watch-our-new-promotional-film 
 
Annexe 1 
 
WEA - organizacja zajmująca się edukacją osób dorosłych. Większość klientów WEA to osoby w 
średnim i starszym wieku, tj. 40+ i więcej. Trenerzy i nauczyciele w organizacji są rekrutowani z 
różnych sektorów gospodarki i w większości są wolontariuszami. Mottem WEA jest hasło: „there is 
no democratic society without people socially and politically informed”, co oznacza że nie ma 
społeczeństwa demokratycznego bez osób poinformowanych o sytuacji społecznej i politycznej. 
Projekty WEA:  
- Projekt w Doncaster (60 km na południe od Leeds). Projekt medialny mający na celu 
przedstawienie sytuacji osób bezdomnych w mieście. W ramach projektu przygotowano wywiady z 
osobami, które nie posiadają stałego lokum, które opowiadały o swojej sytuacji, pochodzeniu, 



aspiracjach. WEA organizuje następujące typu kursów dokształcających: kursy z  łaciny, obsługi 
komputera, kursy tworzenia biżuterii, nauka śpiewu, fitness, kursy językowe. 
Większość studentów nie płaci za kursy – głównie osoby bezrobotne z prawem do zasiłku. Wśród 
studentów są także emeryci.  
 
- Projekt „Discovering chances” – projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych. Projekt 
zakłada pracę „na próbę” w firmie na uzgodnionych warunkach. Po zrealizowanych praktykach 
niepełnosprawni zdawali relacje o swoich wrażeniach i odczuciach dotyczących pracy, którą 
wykonywali podczas praktyki w firmie.  
 
WEA zajmuje się osobami, które nie posiadają żadnych kwalifikacji. W Wielkiej Brytanii 10% 
społeczeństwa ma bardzo niskie umiejętności czytania i pisania. 
 

- Prezentacja Centrum Szkoleniowego Swarthmore  
 
Annexe 2 
 

        -   Prezentacja Leeds City College 
 
Annexe 3 
 
W Leeds mieści się 11 centrów City College. Organizacja zajmuje się edukacją osób dorosłych 
powyżej 19 roku życia poprzez realizację treningów, szkoleń oraz kursów branżowych.  Powyższe 
działania mają ułatwić, osobom korzystającym ze wsparcia, zdobycie zatrudnienia. Grupę docelową 
stanowią także osoby powyżej 50 roku życia. 
 
Instytucja prowadzi głównie kursy w zakresie języka angielskiego, matematyki oraz obsługi 
komputera i różnych programów komputerowych (IT). Specjaliści pracujący w organizacji definiują 
najpierw potrzeby edukacyjne swoich klientów.  
Oferta City College: 

 Kursy podwyższania kompetencji z zakresu zatrudnienia; 
 Nauczanie poprzez wzajemne wsparcie tj. zachęcanie do skorzystania z usług centrum, 

następnie proponuje się podniesienie kwalifikacji; 
 Nauczanie poprzez zabawę (motywacja do nauki wynika z chęci poznania czegoś nowego). 
 

ESOL – kursy angielskiego dla osób, które mają obowiązek uczęszczania na kursy, bo w przeciwnym 
wypadku ich zasiłek zostanie wstrzymany. Są to osoby bez kwalifikacji, bezrobotne, w większości 
imigranci. Kursy trwają 12-24 tygodnie i mają bardzo bazowy poziom. Osoby te muszą następnie 
aplikować na konkretną liczbę ofert zatrudnienia w tygodniu i są monitorowane w tym zakresie 
przez College. 
 
Organizacja sąsiaduje z organizacją charytatywną, gdzie przychodzą osoby młode, bezrobotne. 
Obecnie prowadzony jest projekt, w którym młodzi pomagają starszym, budują wzajemną więź 
poprzez rozmowę, gry, naukę.   
 
College pomaga także w poszukiwaniu pracy, tj. pełni funkcję pośrednictwa pracy. Pracownicy 
pomagają w przygotowaniu cv, przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, aplikacji na 
stanowiska, organizują symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne, organizują partnerstwa z firmami 
organizując staże oraz pracę „na próbę”. 
 
Pracownicy College’u przeprowadzają testy oceniające możliwości do nauki danej osoby. 



 
 

         
 
 
Figure 1 Zrzut strony internetowej projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figure 2 Brainstorming – opracowywanie zakresu  kwestionariuszy oceny kompetencji kluczowych osób 
50 + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attached  annexe 1 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
Attached annexe 2 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
Attached annexe 3 
 

 
 

 
 
 


