LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG
Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy
2013-1-PL1-GRU06-38713
Spotkanie grupy partnerskiej w Finlandii,
Porvoo, Vantaa, 2 – 3 września 2014
Organizator spotkania:
Centrum Szkoleniowe Edupoli
Edupoli Porvoo, Ammattitie 1
Edupoli Vantaa, Virnatie 5 A
Lista uczestników spotkania w ramach projektu:
•
•
•
•
•

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Magdalena Wrzecion – Doradca zawodowy,
Ilona Wiącek – Specjalista ds. programów, Agnieszka Rozmus - Specjalista ds. programów;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku: Katarzyna Franke;
The MRS Consultancy Ltd: Margaret Smith – Dyrektor, Roy Smith – Dyrektor;
Edpoli : Taina Paananen – Kierownik projektów, Johanna Holmikari – coach, trener; Elina
Wähämaa – coach, trener;
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia - FUERM: Maria Consuelo Garcia
Sanchez - Kierownik Programów Międzynarodowych, Carlos Belmonte FernàndezBallesteros - Dyrektor Wydziału Badań Rynku.

Regionalni eksperci uczestniczący w spotkaniu:
Ulla Posti-Telama, Team Leader, Edupoli
Riina Salminen, Trener, Edupoli,
Raija Vuorenmaa, Koordynator projektów, Edupoli
Minna Ekblom and Laura Liski, project Entrepreneurship 50+, Rastor Oy
Program wizyty w Finlandii
Wtorek, 2 września

08.30

Przejazd z hotelu do siedziby Edupoli

miejsce spotkania:
siedziba Edupoli w
Porvoo

8.45 – 9.00

Wizytacja siedziby Edupoli w Porvoo, w tym miejsc realizacji
warsztatów i szkoleń

9.00 – 9.15

Powitanie; przedstawienie najważniejszych
charakteryzujących kraj i region

9.15 – 10.45

Praca nad aktualizacją postępów prac w projekcie: działania i
rezultaty dotychczas osiągnięte, planowanie przyszłych
aktywności. Zawartość strony internetowej projektu

10.45 - 11.15

Przerwa

11.15 – 12.15

Formy wsparcia i usługi doradcze w ramach kształcenia
zawodowego dorosłych w Finlandii (Prezentacje: Aneks 1,

informacji
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12.15 – 13.15

Środa, 3 września
miejsce spotkania:
siedziba Edupoli w
Vantaa

Aneks2, Aneks 3)
Lunch

13.15 - 14.30

Prezentacja projektu dotyczącego przedsiębiorczości osób
50+ („Yrittäjäuralle: yli 54-vuotiaiden työllistyminen
yrittäjinä” – ”K-50”)
Prezentacja: Aneks 4

14.30 – 16.30

Praca nad zawartością treści kwestionariusza oceny
kompetencji kluczowych. Ustalenia dotyczące broszury.

16.30

Zakończenie sesji

18.30
08.30

Kolacja
Przejazd z hotelu do siedziby Edupoli

9.15 – 10.30

Wizytacja siedziby Edupoli w Vantaa, udział w warsztatach
szkoleniowych realizowanych przez firmę (zajęcia z technik
i metod poszukiwania zatrudnienia, warsztaty ICT dla osób
powyżej 50 roku życia)
Doradztwo zawodowe w Edupoli - Prezentacja: Aneks 5

10.30 – 11.30

Funkcje i usługi fińskiego urzędu pracy
Prezentacje: Aneks 6

11.30 – 12.00

Przerwa

12.00 - 14.15

Prezentacja projektu "Kokemus esiin 50+" ("Bring out the
experience 50+"), spotkanie z osobami powyżej 50 roku życia
– uczestnikami projektu
Prezentacje: Aneks 7, Aneks 8
Certyfikaty uczestnictwa

14.15

Powrót do Porvoo

Podczas spotkania grupa partnerska omówiła przebieg najbliższych działań projektowych i podjęła
szereg ustaleń, w tym:
 strona internetowa projektu (decyzja o dodaniu linków do innych stron internetowych
poświęconych sytuacji osób powyżej 50 roku życia, uzupełnienie profili osób 50+na stronie
internetowej projektu);
 kwestionariusz oceny kompetencji kluczowych i motywacji (postanowienia w zakresie:
ostatecznej treści kwestionariuszy i kafeterii możliwych odpowiedzi; kwestie techniczne
dotyczące przygotowania dokumentu);
 bank narzędzi (toolbox): omawianie przykładowych testów wykorzystywanych przez doradców
zawodowych do badania kluczowych kompetencji osób 50 + w trakcie kolejnych spotkań;
 broszura: wstępne ustalenia dotyczące zakresu treści i wizualizacji.
Harmonogram najbliższych spotkań w ramach projektu przedstawia się następująco: spotkanie
w Wielkiej Brytanii – 4-5 grudnia 2014r., spotkanie w Finlandii – 12-13 lutego 2015r., spotkanie
w Hiszpanii – 16-17 marca 2015r., spotkanie w Polsce – 19-20 maja 2015r.
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Skrót najważniejszych informacji zawartych w poszczególnych prezentacjach:
Aneks 1 – Usługi poradnictwa edukacyjnego i zawodowego dla dorosłych są dostarczane w ramach
systemu edukacji i szkoleń zawodowych przez urzędy pracy. W pierwszym systemie wsparcie
dostarczane przez wyspecjalizowane centra edukacyjne w postaci, np.: szkoleń w obszarze
poradnictwa zawodowego (20/40 dni, dla osób które utraciły pracę i poszukują nowej), treningu
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (od 5 do 15 dni, nakierowanie na rozwój umiejętności
niezbędnych podczas poszukiwania zatrudnienia), wsparcia coachingowego (przezwyciężanie
trudności w uczeniu się, wsparcie w procesie uzyskiwania kwalifikacji na podstawie posiadanych
kompetencji). Usługi poradnictwa zawodowego świadczone przez urzędy zatrudnienia są
realizowane przez psychologów, doradców edukacyjnych i konsultantów zawodowych. Wsparcie
jest dostępne dla wszystkich osób, które potrzebują wiedzy i pomocy związanej
z przekwalifikowaniem, zdobyciem nowych kwalifikacji, studiowaniem w kraju i za granicą,
zdobyciem i zmianą pracy, oceną własnego potencjału zawodowego i zmianą ścieżki kariery
zawodowej. W omawianej prezentacji przedstawione są też informacje dotyczące możliwości
uzyskania kwalifikacji na podstawie posiadanych kompetencji. Do testów kompetencji przystępują
głównie dorośli posiadający już pewne doświadczenie zawodowe. System uwzględnia nabywanie
kompetencji z 3 poziomów: średnie kompetencje zawodowe (kwalifikują do wykonywania pracy
w danej branży), uzupełniające kwalifikacje zawodowe (umiejętności zawodowe dla specjalistów
średniego stopnia), specjalistyczne kwalifikacje zawodowe (wymagające zadania specjalistyczne
w danej branży). System obejmuje uznawanie 53 kwalifikacji na poziomie średnim oraz blisko 300
kwalifikacji uzupełniających i specjalistycznych. Fińska Narodowa Rada Edukacji ustala wymagania
niezbędne dla osiągnięcia danych kwalifikacji. W proces ustalania zakresów modułów, wymogów
kwalifikacyjnych, ocenę testów są zaangażowani pracodawcy. System testów kompetencji
umożliwia potwierdzenie posiadania kompetencji nabytych w różnych miejscach i formach
(sprawdzenie poprzez zademonstrowanie, możliwy test pisemny/ustny).
Aneks 2 – Celem oświaty dla dorosłych jest zapewnienie osobom pełnoletnim dostępu do nauki.
Edukacja osób dorosłych w Finlandii obejmuje naukę opartą na motywacji własnej, szkolenia
pracowników oraz szkolenia wpisane w potrzeby rynku pracy. Ministerstwo Edukacji i Kultury
odpowiada za oświatę dla dorosłych opartą na motywacji własnej, zaś Ministerstwo ds. Zatrudnienia
i Gospodarki za szkolenia w obszarze rynku pracy. Oświatą dorosłych w Finlandii zajmuje się około
550 instytucji edukacyjnych. Osoby dorosłe mogą uzyskać świadectwo szkoły ogólnokształcącej lub
zawodowej, certyfikaty potwierdzające opanowanie modułów stanowiących elementy programu
nauczania tych instytucji, lub uczestniczyć w innych kursach, poprawiających ich zdolności
społeczne i zawodowe. W ramach oficjalnego systemu edukacji oświata dorosłych prowadzona jest
przez następujące podmioty: szkoły średnie dla dorosłych, szkoły zawodowe i ośrodki zawodowego
kształcenia dorosłych, państwowe i prywatne instytucje kształcenia zawodowego, politechniki
i uniwersytety. W zakresie tzw. liberalnego kształcenia dorosłych (pozaformalnego, swobodny
dobór tematyki) funkcjonują: centra kształcenia dorosłych, średnie szkoły ludowe, uniwersytety
letnie, ośrodki nauczania, instytuty sportowe. Edukacja obejmuje też kształcenie pracowników i inne
szkolenia organizowane lub zamawiane na zasadach komercyjnych przez pracodawców.
Aneks 3 – Coach w nauce (Learning coach) wspiera uczniów w procesie kształcenia, do jego
głównych zadań należy zapobieganie wypadaniu uczniów z systemu edukacji. Coach ten
współpracuje z trenerami ds. kształcenia zawodowego oraz uczestniczy w systemie uzyskania
kwalifikacji na podstawie posiadanych kompetencji (wsparcie na etapie aplikowania, szkolenia
przygotowujące, ukończenie nauki). W Edupoli zatrudnionych jest około 10 osób udzielających
wsparcia w postaci coachingu w nauce.
Aneks 4 – Projekt pt. "K-50" jest koordynowany przez firmę Rastor Oy i wdrażany na obszarze
regionu Uusimaa i Itä – Uusimaa. Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków europejskich (EFS)
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jest realizowane w partnerstwie z szeregiem innych podmiotów (m.in. Federacją Fińskich
Przedsiębiorców, Fińskim Stowarzyszeniem Absolwentów SEFE, Stowarzyszeniem Na Rzecz
Samozatrudnionych i Samozatrudnienia, Fińską Siecią Aniołów Biznesu). Grupa docelowa projektu
to osoby powyżej 50 roku życia zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej (osoby
pracujące, zagrożone zwolnieniem, bezrobotne, przebywające na emeryturze). Projekt wspiera też
przedsiębiorców, którzy poszukują partnerów biznesowych (rozwój firmy, sukcesja). Ścieżka
wsparcia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej oferuje bezpłatne
wsparcie w postaci indywidualnych i grupowych sesji coachingowych oraz szkoleń. Przykładowa
tematyka poruszana podczas zajęć grupowych: poradnik przetrwania dla przedsiębiorcy, zmiany
sukcesyjne w firmie, od pomysłu do realnego biznesu, spotkanie robocze – interaktywny dzień
nawiązywania kontaktów biznesowych, finansowanie publiczne i inwestycje.
Aneks 5 – Usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego w Edupoli są dostarczane przez kadrę
specjalistów, posiadających odpowiednie przygotowanie uniwersyteckie. Większość usług w postaci
szkoleń i sesji coachingowych jest kierowanych do osób bezrobotnych, skierowanych z urzędu
pracy. Podstawowa charakterystyka poszczególnych form wsparcia przedstawia się następująco:
1) szkolenia w obszarze poradnictwa zawodowego:
- 20 dni dla dorosłych pomiędzy 25 i 50 rokiem życia; uczestnikami są osoby potrzebujące wsparcia
w poprawie kompetencji i usługi doradczej; zawiera 5-dniowy moduł szkolenia na stanowisku pracy;
- 30 dni dla dorosłych poniżej 30 roku życia; uczestnikami są zainteresowani sektorem technicznym
i usługowych w ramach systemu szkoleń zawodowych; zawiera 10-dniowy moduł szkolenia na
stanowisku pracy;
- 40 dni dla dorosłych poniżej 25 roku życia; uczestnicy potrzebują wsparcia w ramach zatrudnienia
wspieranego; zawiera 10-dniowy moduł szkolenia na stanowisku pracy;
2) kursy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy: zawierają szkolenie z podstawowych
umiejętności obsługi komputera (word, excel, power point, obsługa Internetu itd); czas trwania: 5,10
lub 15 dni;
3) indywidualne poradnictwo zawodowe: 2-godzinne spotkanie w każdym albo w co drugim
tygodniu, maksymalnie na 1 osobę może przypaść 50 godzin konsultacji; ich celem jest wsparcie w
znalezieniu pracy; istnieje możliwość kontynuowania formy przez osobę, która znalazła zatrudnienie
(asymilacja w nowym środowisku pracy).
Aneks 6 – TE Office (Employment and Economic Development Offices, Biuro Zatrudnienia i Rozwoju
Gospodarczego) oferuje usługi dedykowane osobom bezrobotnym, pracującym oraz pracodawcom.
Na terenie Finlandii działa 15 Biur Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego, posiadających ponad 100
oddziałów. 3 kierunki działań Urzędu: 1) usługi na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości (odbiorcy
to osoby poszukujące pracy, których kompetencje zawodowe są wystarczające do znalezienia
zatrudnienia na otwartym rynku pracy, działania na rzecz pracodawców), 2) usługi na rzecz rozwoju
kompetencji (klienci poszukujący pracy, których kompetencje zawodowe muszą zostać
zaktualizowane lub osoby potrzebujące wsparcia w definiowaniu celów zatrudnieniowych i działań
prowadzących do znalezienia pracy – planowanie lub zmiana kariery zawodowej); 3) usługi
zatrudnienia wspieranego (wsparcie osób poszukujących pracy, które wymagają długotrwałego
i zindywidualizowanego wsparcia i poradnictwa w celu znalezienia pracy na otwartym rynku pracy.
Szczegółowe informacje dla klientów na temat usług dostępne są za pośrednictwem telefonu, w
siedzibie Biura, a także na stronie internetowej (http://www.te-palvelut.fi/te/en/)
Aneks 7, Aneks 8 - "Kokemus esiin 50+" (”Bring out the experience 50+”) to projekt Edupoli
realizowany w siedzibie firmy w Vaanta (okres realizacji: 2013-2014, 215 odbiorców).
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków europejskich (EFS) i podejmowane we
współpracy z lokalnym urzędem pracy w Vaanta. Cele projektu polegają na: 1) poszukiwaniu
nowego zatrudnienia dla osób 50+, 2) pomocy w znalezieniu odpowiedniej oferty szkoleniowej dla
osób ze wskazanego przedziału wiekowego,3) wsparciu pracodawców – pomoc w pozyskaniu
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pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. Wsparcie w projekcie opiera się na stworzeniu
spersonalizowanego programu, dostosowanego do potrzeb i możliwości klienta (diagnoza podczas
wstępnego wywiadu). Podczas spotkania z coachem osoba bezrobotna jest informowana
o planowanych etapach wsparcia, przygotowanych w odpowiedzi na wnioski z przeprowadzonego
wywiadu (możliwe formy wsparcia: szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, szkolenie
ICT, warsztaty w zakresie poradnictwa zawodowego, udział w indywidualnych sesjach
coachingowych, zajęcia w klubie pracy dla bezrobotnych osób 50+, udział w spotkaniach
tematycznych). Do końca czerwca 2014r. wsparciem w ramach projektu zostało objętych 76 osób.
Spośród tej liczby, 40% znalazło zatrudnienie (34 osoby), a 8% (6 osób) uczestniczy w stażach lub
pracuje na okres próbny. 17 osób, które zakończyły projekt uczestniczy w dalszych działaniach
edukacyjnych.
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