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Grupa partnerska:

› Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – koordynator,

› ttg team training GmbH – partner z Niemiec,

› Solidarity Overseas Services Malta (SOS Malta) – partner z Malty,

› Labour Centre of the Government Office for Békés County, Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – Centrum ds. Pracy
z Węgier,

› Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie- partner, Polska



Krótka charakterystyka partnerów

ttg team training GmbH: prywatna firma szkoleniowa świadcząca 
usługi w zakresie kształcenia osób dorosłych i edukacji uzupełniającej 
(szkolenia zawodowe, kursy językowe i komputerowe), jak również
usługi poradnictwa i coachingu zawodowego

SOS Malta: organizacja pozarządowa z Malty, podejmuje działania na 
rzecz grup defaworyzowanych, działa w następujących obszarach: 
pomoc humanitarna, integracja społeczna, wolontariat, szkolenia i 
badania



Centrum ds. Pracy z Węgier: zapewnianie informacji o rynku pracy 
i zatrudnieniu, usługi doradcze w zakresie pracy, kariery i 
poszukiwania zatrudnienia, organizacja poradnictwa zawodowego i 
targów pracy, doradztwo EURES, organizacja i wdrażanie szkoleń
na rynku pracy, wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, wdrażanie 
projektów finansowanych ze środków europejskich
* zmiana organizacyjna w czasie realizacji projektu: Labour Centre of the Government Office for Békés County 
(Centrum ds. Pracy z Regionu/Komitatu Békés) zostaje włączone do Urzędu Komitatu Békés i funkcjonuje jako 
Departament ds. Zatrudnienia, zakres zadań pozostaje bez zmian

WUP w Katowicach, WUP w Krakowie: jednostki organizacyjne 
władz samorządów lokalnych, realizujące zadania w zakresie 
kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania działań
promujących i stymulujących rozwój regionalnego rynku pracy



Temat projektu:
aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia w krajach 

partnerów (zatrudnienie osób 50+).

Główny cel partnerstwa:
poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej 

osób po 50 roku życia. 

Chodziło o wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań
aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach 

europejskich 
(metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, 

nowatorskie rozwiązania).



Uczestnicy: 
doradcy zawodowi, szkoleniowcy, trenerzy, eksperci ds. rynku pracy 

W ciągu trwającej dwa lata współpracy zrealizowano pięć

międzynarodowych spotkań grupy partnerskiej, w czasie których 

kadra i pracownicy organizacji partnerskich omówili szereg tematów 

i zagadnień związanych z sytuacją zawodową grupy 50+



Spotkanie otwierające projekt w Polsce (Katowice, 28-31.10.2013):
› oficjalne rozpoczęcie projektu;
› poznanie profilu i działań podejmowanych przez organizacje partnerskie;
› omówienie oczekiwań partnerów związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz 
ustalenie zasad i ram współpracy grupy partnerskiej.

Spotkanie projektowe w Niemczech (Tübingen, 10-13.03.2014):
› zdobycie wiedzy na temat sytuacji zawodowej osób w wieku 50+ w krajach 
partnerów (prezentacje danych statystycznych charakteryzujących sytuację osób 
50+ na rynku pracy);
› omówienie narzędzi i metod wykorzystywanych w trakcie pracy z osobami 
powyżej 50 roku życia oraz wymiana doświadczeń na temat podejmowanych 
działań aktywizacyjnych;
› poznanie dobrej praktyki w obszarze aktywizacji zawodowej osób z omawianej 
grupy wiekowej (Program Perspektywa 50+).



Spotkanie projektowe w Krakowie (08-11.09. 2014):

› zdobycie informacji na temat wybranych regulacji prawnych dotyczących 

sytuacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia w krajach partnerów;

› opracowanie 2 kwestionariuszy ankiet na potrzeby badań opinii wśród osób 50+ 

oraz pracodawców;
W toku realizacji projektu partnerzy zrealizowali dwa badania opinii, każdy w swoim kraju. Celem 

pierwszego, przeprowadzonego wśród osób 50+, było zdobycie informacji na temat barier osób 50+ 

na rynku pracy, ich potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych. Drugim badaniem zostali objęci 

pracodawcy, chodziło o zdobycie informacji na temat opinii pracodawców o pracownikach starszych 

wiekiem, pozytywne/negatywne strony ich zatrudniania, bariery i obawy związane z tym 

zatrudnieniem, szkoleniowe 50+.

› poznanie dobrej praktyki polskiej w obszarze aktywizacji zawodowej osób

z omawianej grupy wiekowej (projekt „Konserwator - program aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia").



Spotkanie projektowe na Węgrzech (Békéscsaba, 09-12.03.2015):

› zaprezentowanie wyników dwóch badań opinii zrealizowanych w krajach 

partnerskich (zdobycie wiedzy na temat  barier zatrudnieniowych oraz potrzeb 

szkoleniowych i edukacyjnych osób 50+ oraz poznanie opinii pracodawców na 

temat pracowników starszych wiekiem);

› zdobycie informacji na temat krajowych i międzynarodowych projektów 

wspierających przedsiębiorczość w regionie Békés, ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorczości osób 50+;

› dobra praktyka w obszarze aktywizacji i wzmacniania zatrudnienia osób 50+ -

wizyta w firmie Fani Sport;

› konferencja prasowa.



Spotkanie podsumowujące realizację projektu na Malcie 
(Sliema, 10-13.05.2015):

› zaprezentowanie wyników i rezultatów dwuletniej współpracy grupy;

› zdobycie informacji na temat projektów wolontariatu (VolServ, VolCare), wizyta 

w szpitalu Mater Dei - spotkanie z wolontariuszami 50+ z projektu VolServ;

› spotkanie z przedstawicielem publicznych służb zatrudnienia (ECT – Służby ds. 

Zatrudnienia i Szkoleń) – poznanie działań podejmowanych na rzecz poprawy 

sytuacji osób 50+;

› zaprezentowanie podręcznika z zakresu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 

roku życia: zawiera wyniki współpracy grupy partnerskiej.



Rezultaty projektu:
› strona internetowa www.activation50plus.eu ;

› prezentacje dotyczące sytuacji osób 50+ na rynku pracy w krajach partnerów;

› prezentacje na temat narzędzi i metod pracy na rzecz osób 50+;

› prezentacje wybranych regulacji prawnych związanych z sytuacją zawodową

osób 50+ w krajach partnerskich;

› 2 kwestionariusze ankiet;

› opracowania i prezentacje wyników badań opinii zrealizowanych wśród osób 

50+ i pracodawców;

› prezentacje dobrych praktyk w obszarze aktywizacji zawodowej osób powyżej 

50 roku życia;

› raporty ze spotkań partnerskich;

› podręcznik z zakresu aktywizacji zawodowej osób 50+ 



Spotkanie partnerów projektu w 
Niemczech: omówienie sytuacji osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia w 
każdym z państw

Prezentacja SOS Malta podczas 
spotkania projektowego w Krakowie, 

dotycząca ram prawnych ochrony 
pracowników w wieku powyżej 50 lat na 

Malcie.



Spotkanie projektowe na 
Węgrzech, obejmujące 
omówienie kwestionariuszy 
przeznaczonych dla 
pracodawców i osób 
poszukujących pracy.

Spotkanie partnerów projektu w szpitalu Mater
Dei na Malcie: prezentacja programu VolServ oraz 
spotkanie z wolontariuszami biorącymi udział w 
projekcie



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
www.wupkatowice.praca.gov.pl


