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Bloki innowacji społecznych w 
obszarze Zatrudnienie i 

integracja społeczna 
 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w grupie wiekowej 

powyżej 45 roku życia –25 projektów 

 Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne – 4 
projekty 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych –  21 projektów 

 Działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej –10 
projektów 

 Działania na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy–16 projektów 

 Aktywizacja zawodowa absolwentów i osób bezrobotnych 
poniżej 25 roku życia –13 projektów 

 Godzenie ról zawodowych i rodzinnych - 6 projektów 

 Nowe instrumenty interwencji socjalnej i wyrównywania szans –
26 projektów 

 Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy i integracji 
społecznej oraz organizacji pozarządowych – 9 projektów 

 
 
 



 

Aktywizacja 
zawodowa 

absolwentów i 
osób bezrobotnych 

poniżej 25 roku 
życia 

 



DLA KOGO ? 
Jakie podmioty mogą zastosować wypracowane narzędzia w swojej 
działalności? 
 

Instytucje rynku pracy 
Szkoły ponadgimnazjalne, 
Uczelnie wyższe, 
Pracodawcy, 
Organizacje pozarządowe 
 
Czyje problemy mogą rozwiązać prezentowane narzędzia? 

 

Bezrobotnych osób do 25 roku życia (w tym absolwentów szkół wyższych i 
ponadgimnazjalnych),  
Uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, 
Studentów ostatniego roku, 
Rodziców ww. grup osób, 
Kadry zarządzającej i pracowników instytucji rynku pracy, szkół 
ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, 
Samorządów. 

 



 GŁÓWNE WYZWANIE 

 

 

Niedostateczne przygotowanie młodzieży kończącej 
szkoły/uczelnie do funkcjonowania na rynku pracy, 
związane z nie zawsze dostosowanym do potrzeb rynku 
pracy systemem kształcenia  



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE W 
RAMACH BLOKU 

Rozwiązanie dotyczące 
zastosowania tzw. 

macierzy kompetencji, 
która służy badaniu 

potencjału absolwenta i 
poszukiwaniu możliwości 
zatrudnienia w sposób, 

który łączy jego 
predyspozycje oraz 

oczekiwania konkretnego 
pracodawcy  



   Działania na rzecz 
osób będących w 
szczególnej 
sytuacji na rynku 
pracy  
 



Jakie podmioty mogą zastosować wypracowane narzędzia w swojej działalności? 
 

 Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,  
 Organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami z zakresu aktywizacji 

zawodowej  
i wykluczenia społecznego, 

 Administracja publiczna szczebla samorządowego, 
 Pracodawcy. 
Czyje problemy mogą rozwiązać prezentowane narzędzia? 
 

 Osób korzystających z usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 Kadry zarządzającej, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się 
zagadnieniami  
z zakresu aktywizacji zawodowej i wykluczenia społecznego,  

 Kadry zarządzającej, pracowników administracji publicznej szczebla 
samorządowego, 

 Pracodawców. 

Dla kogo? 



GŁÓWNE WYZWANIE 

Niewystarczająca efektywność 
współpracy instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji 
społecznej z organizacjami 

pozarządowymi i pracodawcami 
na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku 

pracy 

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE W 
RAMACH BLOKU 

Rozwiązanie dotyczące 
wsparcia oferowanego przez 
publiczne i niepubliczne 
instytucje na rzecz 
niepracujących kobiet z rodzin 
górniczych 



Działania na rzecz 
podmiotów 

ekonomii społecznej 
 



DLA KOGO? 

Jakie podmioty mogą zastosować 
wypracowane narzędzia w 

swojej działalności? 
 Podmioty ekonomii społecznej 

(organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie – pracy, socjalne, 
inwalidów, niewidomych),   

 Jednostki samorządu 
terytorialnego, 

 Instytucje pomocy i integracji 
społecznej.  

 
 
 

Czyje problemy mogą rozwiązać 
prezentowane narzędzia? 

 Członków, przedstawicieli, 
kadry zarządzającej, 
pracowników podmiotów 
ekonomii społecznej, 

 Kadry zarządzającej, 
pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego, 

Mieszkańców lokalnych 
społeczności korzystających z 
usług społecznych. 



GŁÓWNE WYZWANIE 

     Niestabilna współpraca 
podmiotów ekonomii 

społecznej z instytucjami 
publicznymi 

spowodowana 
nietrwałymi 

mechanizmami kooperacji 
oraz niedostateczną 

wiedzą wśród urzędników 
na temat potencjalnych 
korzyści wynikających z 

tej współpracy 

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE W 
RAMACH BLOKU 

   Rozwiązanie dotyczy 
poprawy jakości oraz 
zwiększenia zakresu 

funkcjonowania 
mechanizmów 

współpracy pomiędzy 
podmiotami ekonomii 

społecznej a 
instytucjami  

i organizacjami 
publicznymi 



Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

  

 

 

 

 



Dla kogo? 

Jakie podmioty mogą zastosować 
wypracowane narzędzia w swojej 
działalności?  
 Instytucje rynku pracy, pomocy i 

integracji społecznej, 
 Szkoły i uczelnie wyższe, 
 Instytucje szkoleniowe, 
 Pracodawcy, 
 Urzędy pracy, 
 Organizacje pozarządowe zajmujące 

się wsparciem osób 
niepełnosprawnych. 

Czyje problemy mogą rozwiązać 
prezentowane narzędzia ? 
 Osób niepełnosprawnych mających 

problemy na rynku pracy lub 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym ze względu na różnego 
rodzaju niepełnosprawność (np.: 
chorobę psychiczną, zespół Downa, 
spectrum autyzmu, 
niepełnosprawność ruchową); 

 Rodziców osób niepełnosprawnych, 
 Kadry zarządzającej i pracowników 

instytucji rynku pracy oraz pomocy i 
integracji społecznej, 

 Kadry zarządzającej i pracowników 
uczelni wyższych oraz instytucji 
szkoleniowych, 

 Pracodawców, 
 



 GŁÓWNE WYZWANIE 

     

    Niewystarczający poziom indywidualizacji 
działań wspierających osoby niepełnosprawne 

w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy 

     

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE W 
RAMACH BLOKU 

 

   Rozwiązanie dotyczące zwiększenia poziomu 
zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów 
szkół wyższych i średnich z dysfunkcjami 
fizycznymi utrudniającymi świadczenie pracy 
w systemie stacjonarnym.  



Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej oraz organizacji 

pozarządowych  
 



Jakie podmioty mogą zastosować wypracowane narzędzia w swojej działalności? 

 Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje 
szkoleniowe), 

 Instytucje pomocy i integracji społecznej (ośrodki pomocy społecznej, regionalne 
ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji 
kryzysowej),  

 Organizacje pozarządowe działające w obszarze instytucji rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej, 

 Administracja publiczna na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 
 

Czyje problemy mogą rozwiązać prezentowane narzędzia? 
 

 Osób korzystających z usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe, 

 Kadry zarządzającej i pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji 
społecznej, 

 Administracji publicznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Dla kogo? 



GŁÓWNE WYZWANIE 

    Niewystarczająca 
efektywność 

współpracy instytucji 
rynku pracy, pomocy i 
integracji społecznej 

oraz organizacji 
pozarządowych 

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE W 
RAMACH BLOKU 

 

   Rozwiązanie dotyczące działań 
podejmowanych na rzecz aktywizacji 

osób bezrobotnych poprzez wdrożenie 
modelu zlecania przez powiatowe 
urzędy pracy zadań w tym zakresie 

podmiotom niepublicznym 



Wszelkie informacje na temat zaprezentowanych 
rozwiązań możecie Państwo uzyskać: 

 

 u realizatora projektu; 

 u Instytucji Finansującej Projekt; 

 za pośrednictwem KIW: 

 

Wyszukiwarka projektów i produktów na portalu KIW 

www.kiw-pokl.org.pl 

 

Osoba do kontaktu ze strony KIW:  

Paulina Chodyra, tel. 22 378 31 65 
paulina.chodyra@cpe.gov.pl l  
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA  
Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 

 

 


