Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój
społeczno-gospodarczy po obu stronach granicy między Unią Europejską
i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
z polskich, litewskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

W ramach Programu podnoszono
kompetencje doradców
zawodowych i pośredników pracy
w województwie warmińsko- mazurskim
W ramach jednego z wdrażanych projektów Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie wraz ze swoim partnerem Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego przeprowadzili wspólnie
szereg warsztatów i seminariów, gdzie doskonalono kompetencje
kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracujących na co dzień z osobami bezrobotnymi i przedsiębiorcami.
Podczas spotkań poruszano m.in. tematykę współpracy z pracodawcami, przygotowania zawodowego, przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji, samozatrudniania osób bezrobotnych, staży absolwentów uczelni wyższych, poruszania się na rynku pracy przez osoby
niepełnosprawne, niepełnoletnie, w wieku przedemerytalnym oraz
pomocy w ich zatrudnieniu. W trakcie szkoleń omawiano również zagadnienia z zakresu krajowego pośrednictwa pracy, pracy agencji
zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, sieci EURES oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W trakcie 2 lat trwania projektu w ramach 10 wydarzeń, wzięło udział ponad 280
osób z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu
Kaliningradzkiego.
Wypracowane w projekcie „know-how”, czyli wymiana nieopatentowanych informacji praktycznych, zostało szczegółowo opisane w publikacji
„Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
Podręcznik dobrych praktyk”. Opracowanie to, przygotowane w dwóch
językach (polskim i rosyjskim), zawiera wiele praktycznych wskazówek
z zakresu poradnictwa indywidualnego i grupowego, profilowania
osób bezrobotnych oraz zasad funkcjonowania pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w instytucjach publicznych. Ze względu
na swoją uniwersalność publikacja ta służy nie tylko pracownikom
publicznych służb zatrudnienia, ale wszystkim osobom związanym
z rynkiem pracy np. z placówek edukacyjnych, szkoleniowych, czy poradni zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Jest ona dostępna m.in. w zasobach
Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej pracownicy zawodowo zajmujący się doradztwem i pośrednictwem w urzędach pracy zyskali
nowe spojrzenie na rynek pracy i jego problemy po obu stronach
granicy. Zorganizowane w ramach projektu fora partnerskie pozwoliły
na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami z Polski i Rosji. Wszystkie te działania mają przełożenie na
podwyższenie jakości usług oferowanych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a przez to na poprawę ogólnej sytuacji na tym
rynku zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i w Obwodzie Kaliningradzkim.
Całkowity koszt projektu został zakontraktowany na ponad 600 tys.
złotych (przeszło 150 tys. EUR), a wkład Unii Europejskiej stanowił aż 90%
tej kwoty.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

