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Działania KIW w obszarze 
upowszechniania i włączania (1) 

m.in. 
 

 Utworzenie wyszukiwarki projektów/produktów 

 Utworzenie zakładki dotyczącej upowszechniania i włączania 

 Wydawanie kwartalnego biuletynu oraz innych publikacji tematycznych  

 Prezentowanie produktów/projektów podczas wydarzeń organizowanych  
i współorganizowanych przez KIW, w kraju i zagranicą   

 Współpraca z mediami   

 Działania na rzecz bloków tematycznych   

 Ułatwianie kontaktów beneficjentów z decydentami za pośrednictwem ST  

 KONKURS  „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” 

   

 

 



 

 Działania KIW mają charakter horyzontalny, a nie punktowy 
 

 KIW skoncentruje się na podejściu blokowym 
 

 Wsparcie blokowe – pogrupowanie projektów innowacyjnych z zatwierdzoną 
strategią wdrażania w bloki tematyczne możliwe do zidentyfikowania w ramach 
węższych zagadnień w obrębie czterech głównych obszarów wsparcia EFS 
 

 Działania KIW dotyczą wsparcia procesów U/W bez względu na ich rodzaj 
(wertykalny, horyzontalny) oraz poziom (lokalny, regionalny, krajowy) 

 

 Celem działań KIW jest wsparcie beneficjentów w obszarze U/W poprzez 
opracowanie i przekazanie informacji o grupach produktów powiązanych 
tematycznie lub ewentualnie pojedynczych produktach 

 

 Działania KIW w zakresie blokowego wsparcia polegają na prowadzeniu 
ukierunkowanych działań skierowanych do podmiotów właściwych w zakresie ich 
włączania do praktyki/polityki 

 

 

 

Działania KIW w obszarze 
upowszechniania i włączania (2) 



 Projekty innowacyjne pogrupowane w obrębie 

poniższych obszarów pod kątem grupy docelowej, 

specyfiki produktu finalnego: 

 

• Adaptacyjność – 4 bloki (ok. 56 PI) 

• Dobre rządzenie – 2 bloki  (ok. 18 PI) 

• Edukacja i szkolnictwo wyższe – 6 bloków (ok. 42 PI) 
 

• Zatrudnienie i integracja społeczna – 9 bloków  
(ok. 140 PI) 

Bloki tematyczne 



BLOK:  Godzenie ról zawodowych  
      i rodzinnych.  

   6 projektów 

   Jakie problemy rozwiązują narzędzia? 
 

• Niewystarczający poziom wsparcia aktywizacji zawodowej osób powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci  lub osób 
samotnie wychowujących dzieci ze strony służb zatrudnienia; 

 

• Niewystarczający poziom wiedzy związanej z tematyką godzenia ról rodzinnych i 
zawodowych wśród pracowników instytucji rynku pracy;  

 

• Niedopasowanie  i mała elastyczność w stosowaniu niektórych instrumentów 
aktywizacyjnych do sytuacji i rzeczywistych potrzeb młodych/samotnych  
matek/rodziców wynikające z braku diagnozy potrzeb tych osób oraz potrzeb 
rynku pracy; 

 

 



Jakie problemy rozwiązują  
narzędzia ? 

• Brak ośrodków/miejsc, które byłyby ukierunkowane wyłącznie na wsparcie 
rozwoju zawodowego oraz społecznego  młodych/samotnych 
matek/rodziców i wyjście z izolacji spowodowanej brakiem zatrudnienia i 
obowiązkami rodzinnymi; 

 

• Problemy ze skutecznym dotarciem z usługami rynku pracy do 
bezrobotnych kobiet z terenów wiejskich ze względu na ich niską 
mobilność, obciążenie domowymi obowiązkami oraz bierność;  

 

• Mało efektywne narzędzia umożliwiające zindywidualizowane podejście 
pracowników służb zatrudnienia do pracy z bezrobotnymi kobietami 
zamieszkującymi obszary wiejskie. 

 



 Kto może zastosować wypracowane narzędzia? 
 

• Instytucje rynku pracy (w szczególności: publiczne służby zatrudnienia, agencje 
zatrudnienia, instytucje szkoleniowe); 

• Instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności: ośrodki pomocy 
społecznej, centra integracji społecznej); 

• Pracodawcy; 

• Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy. 

 

 Komu może pomóc zastosowanie wypracowanych narzędzi? 
 

• Rodzice (w szczególności: rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz kobiety 
powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci, 
bezrobotne matki z terenów wiejskich) 

 

Do kogo adresowane są 
rozwiązania? 



• Wzrost poziomu zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci poprzez 
uelastycznienie niektórych form zatrudnienia oraz ściślejszą współpracę  
z pracodawcami i promowanie wśród nich zachęt do zatrudniania kobiet 
wychowujących dzieci;  

 

• Wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej 
 z wychowaniem dziecka poprzez zastosowanie różnych form 
ukierunkowanych na wsparcie tej grupy w rozwoju zawodowym w formie  
kompleksowych zestawów usług/instrumentów aktywizacyjnych; 

 

• Wsparcie rodziców w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego  
poprzez  zastosowanie usług coachingu ds. godzenia życia zawodowego 
i rodzinnego oraz sieci wsparcia rodziców;  

 

• Podniesienie kompetencji pracowników instytucji rynku pracy w obszarze 
godzenia ról  poprzez zastosowanie programów nowych szkoleń; 

 

Korzyści z zastosowania 
narzędzi ? 



• Podniesienie kompetencji pracowników instytucji rynku pracy w 
obszarze godzenia ról  poprzez zastosowanie programów nowych 
szkoleń  oraz  dopasowanie usług doradców zawodowych do 
szczególnej sytuacji rodziców oraz wymagań rynku pracy;  

 

• Wzrost poziomu wiedzy pracodawców na temat godzenia życia 
rodzinnego i zawodowego poprzez prowadzenie akcji informacyjnych  
i współpracę z pracodawcami w formie szkoleń i platformy współpracy; 

 

 

Korzyści z zastosowania 
rozwiązania ? 



Przykładowe rozwiązania. 

• Dotarcie z programami aktywizacyjnymi do bezrobotnych kobiet 
wychowujących dzieci, które zamieszkują tereny wiejskie i zaangażowanie 
lokalnych instytucji/organizacji we wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia. 
Rozwiązanie polega w szczególności na odejściu od stacjonarnych form 
pomocy dla osób bezrobotnych i świadczenia usług rynku pracy tylko w 
urzędzie i pracy  

 

• Model mobilnego centrum aktywizacji zawodowej, którego celem jest 
dotarcie z usługami do kobiet w ich miejscu zamieszkania. Część usług 
doradczych jest świadczona na miejscu przez specjalnie wyszkolonych w 
tym celu  pracowników urzędu pracy, natomiast część usług (bardziej 
sformalizowanych) jest świadczona w Urzędzie Pracy. Praca z kobietami w 
oparciu o partnerstwo lokalne, które ma na celu utrwalenie efektów 
aktywizacyjnych, zapewnienie podniesienia samooceny i wsparcie 
grupowe dla kobiet. 

 



Przykładowe rozwiązania. 

• Wsparcie rodziców w poszukiwaniu równowagi praca – dom oraz lepszym 
pełnieniu ról rodziców i pracowników a także dostarczanie odpowiednich 
instrumentów wsparcia trenerom/ doradcom życiowym i zawodowym. 
Wypracowanie usługi coachingu ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego, 
która jest wynikiem adaptacji zagranicznych praktyk wsparcia rodziców w 
poszukiwaniu równowagi praca – dom.  
 

• Usługa coachingu została przygotowana w formule podręcznika 
diagnozującego sytuację zawodowo-rodzinną rodziców, indywidualnego planu 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz tzw. klubów rodzica tworzących 
samopomocową sieć współpracy rodziców. Dla doradców/trenerów został 
przygotowany pakiet szkoleniowy przygotowujący ich do prowadzenia usługi 
coachingu ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Możliwość stosowania 
prezentowanej metody do wsparcia wszystkich rodziców: pracujących i 
bezrobotnych, matek i ojców, oczywiście po wprowadzeniu odpowiednich 
modyfikacji. 



Aktywizacja zawodowa osób  
opuszczających zakłady karne. 

     4 projekty 

   Jakie problemy rozwiązują narzędzia? 
 

• Niski poziom kwalifikacji zawodowych osób opuszczających  zakłady karne;  

• Niski poziom współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy  
i integracji społecznej, kuratorami i pracodawcami  dla wsparcia wchodzenia 
na rynek pracy osobom opuszczającym zakłady karne;  

• Niskie kompetencje społeczne  osób opuszczających zakłady karne; 

• Niewystarczające otwarcie systemu pomocy postpenitencjarnej na współpracę 
ze społecznością lokalną, a w szczególności z przedsiębiorcami; 

• Obawy potencjalnych pracodawców przez zatrudnianiem osób opuszczających 
zakłady karne; 

• Niedostosowanie  oferty szkolnictwa przywięziennego do aktualnych wymagań 
na rynku pracy.  

 

 



Do kogo adresowane są 
rozwiązania? 

 
 Kto może zastosować wypracowane narzędzia ? 

 

• Instytucje rynku pracy; 

• Instytucje pomocy i integracji społecznej;  

• Zakłady karne; 

• Kuratorzy sądowi; 

• Organizacje pozarządowe; 

• Pracodawcy.  

 

 Komu może pomóc zastosowanie wypracowanych narzędzi ? 
 

• Osoby opuszczające zakłady karne. 

 



Przykładowe rozwiązanie  

• Wzrost poziomu skoordynowania i integracji działań poszczególnych 
instytucji odpowiedzialnych za aktywizację zawodową i społeczną osób 
opuszczających zakłady karne. 

 

• Uwzględnienie przedsiębiorców i organizacji pozarządowych jako stałego  
i równorzędnego partnera dla instytucji publicznych w procesie reintegracji 
społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne. 
 

• Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wspólnych szkoleń dla pracowników 
instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, kuratorów sądów i służb 
więziennych aby poprawić komunikację i współpracę pomiędzy nimi w 
obszarze wsparcia osób opuszczających zakłady karne.  
 

• Podręcznik dla pracodawców zatrudniających osoby opuszczające zakłady 
karne. 

 



 

• Strona internetowa KIW : www.kiw-pokl.org.pl 

zakładka „Projekty i Produkty” – „PO KL” 

 

Szczegółowe informacje na temat 
poszczególnych rozwiązań : 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/


• Katarzyna Tyczko – 22 378 31 59                             
katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl 

• Beata Rybicka - Dominiak – tel. 22 378 31 68, 
beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl , 

• Magdalena Karczewska – tel. 22 378 31 63, 
magdalena.karczewska@cpe.gov.pl , 

• Maciej Jamrozik – tel. 22 378 31 62, 
maciej.jamrozik@cpe.gov.pl  

Zespół ds. Projektów 
Ponadnarodowych  

 
 

• Anna Elżbieta Strzała – Koordynatorka KST Dobre Rządzenie, 
 tel. 22 378 31 69, anna.strzala@cpe.gov.pl , 

 

• Dariusz Pietrzyk – Koordynator KST Edukacja i szkolnictwo 
wyższe, tel. 22 378 31 72, dariusz.pietrzyk@cpe.gov.pl, 

 

• Paulina Chodyra – Koordynatorka KST Zatrudnienie i integracja 
społeczna, tel. 22 378 31 65,   paulina.chodyra@cpe.gov.pl , 

 

• Ewelina Sołtan – Koordynatorka KST Adaptacyjność,  
tel. 22 378 31 70, ewelina.soltan@cpe.gov.pl , 

 

• Agnieszka Jarmuszyńska – Koordynatorka Ogólna ST, 
 tel. 22 378 31 66, agniaszka.jarmuszynska@cpe.gov.pl .  

 

Zespół ds. Projektów 
Innowacyjnych 
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