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PODSUMOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO                                                                    

PN. „WSPÓLNIE DO CELU – II”,                                                                     

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ 

LUDZKI – PODDZIAŁANIE 6.1.2 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w latach 2010 – 2011 projekt 

konkursowy pn. „Wspólnie do celu – II” w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.2. Projekt ten miał na 

celu upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim 

poprzez dofinansowanie stanowisk pracy dla 5 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych 

oraz utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych w tym zakresie.  W ramach niniejszego 

projektu założono, iż realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów twardych               

i miękkich oraz produktów projektu w odniesieniu do planowanych działań. 

 

Rezultaty twarde niniejszego projektu to: 

 utrzymanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, 

 osiągnięcie przez PUP w Kłobucku standardów usług rynku pracy dotyczących 

minimalnej liczby etatów pośredników pracy i doradców zawodowych.                         

Rezultaty te zostały osiągnięte poprzez utrzymanie zatrudnienia 5 pośredników pracy                         

i 2 doradców zawodowych, dotychczas zatrudnionych w ramach projektu konkursowego                 

pn. „Wspólnie do celu”, realizowanego do dnia 31.12.2009 r. Z osobami zatrudnionymi na 

czas określony zostały zawarte kolejne umowy o prace, natomiast osobom posiadającym 

umowy na czas nieokreślony zostały przedstawione pisemne informacje o nowych warunkach 

umowy. 

 

Rezultatami miękkimi, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w/w projektu są: 

 zwiększony dostęp do informacji o usługach i instrumentach rynku pracy 

oferowanych przez nasz Urząd (wskaźnik – wskazanie powyższego przez              

ok. 70% bezrobotnych i pracodawców), 

 zwiększona jakość świadczonych usług przez pośredników pracy i doradców 

zawodowych (wskaźnik – wskazanie powyższego przez ok. 70% bezrobotnych                            

i pracodawców), 

 zwiększona dostępność usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 

(wskaźnik – wskazanie powyższego przez ok. 70% bezrobotnych                              

i pracodawców), 

 skrócony czas oczekiwania na usługę pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego (wskaźnik – wskazanie powyższego przez ok. 70% bezrobotnych                

i pracodawców). 
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Aby zbadać stopień realizacji założonych rezultatów miękkich Powiatowy Urząd Pracy                  

w Kłobucku przeprowadził anonimowe badanie ankietowe wśród osób bezrobotnych                        

i pracodawców korzystających z usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. 

Badaniem tym zostały objęte 423 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Kłobucku oraz 200 pracodawców z terenu powiatu kłobuckiego. Respondenci 

odpowiadali na pytania związane z korzystaniem z usług świadczonych przez pośredników 

pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w tut. Urzędzie. Wyniki przeprowadzonych 

ankiet wskazują na osiągnięcie założonych rezultatów miękkich projektu i przedstawiają się 

następująco: 

 71 %  bezrobotnych i 81 %  pracodawców wskazało, że zwiększył się dostęp do 

informacji, 

 71 % bezrobotnych i 79 % pracodawców uznało, że zwiększyła się jakość 

świadczonych usług przez pośredników pracy i doradców zawodowych, 

 71 % bezrobotnych i 76 % pracodawców stwierdziło, że zwiększyła się dostępność 

usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 

 73 % bezrobotnych i 72 % pracodawców uważa, że skrócony został czas 

oczekiwania na usługę pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.  

 

 

 

 Produktami projektu są natomiast: 

 liczba udzielonych indywidualnych porad zawodowych przez doradców 

zawodowych (wskaźnik ok. 2000 porad), 

 liczba wizyt pośredników pracy u pracodawców (wskaźnik ok. 180 wizyt),  

 liczba udzielonych usług przez pośredników pracy (wskaźnik ok. 22000 usług). 

Badanie osiągnięcia wskaźników produktów (liczby udzielonych porad, wizyt czy usług) 

dokonane zostało w oparciu o statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku prowadzone 

przez 5 pośredników pracy (odpowiadających za kontakty z osobami bezrobotnymi oraz 

pracodawcami)  i 2 doradców zawodowych zatrudnionych w ramach projektu. Analiza 

zestawienia dotyczącego liczby udzielonych usług w poszczególnych kwartałach 2010 i 2011 

roku, wskazuje na fakt, iż założone w projekcie wskaźniki zostały osiągnięte w wymiarze: 

 2004 udzielonych indywidualnych porad zawodowych przez doradców 

zawodowych, 

 662 wizyt pośredników pracy u pracodawców,  

 30701 usług udzielonych przez pośredników pracy. 
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 Powyższe dane wskazują, iż wszystkie wymienione rezultaty projektu konkursowego 

pn. „Wspólnie do celu – II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.2 PO KL zostały osiągnięte.  

Dzięki dofinansowaniu  stanowisk pracy dla 5 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych 

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku projekt przyczynił się, zgodnie                

z założeniami, do upowszechnienia i utrzymania wysokiej jakości usług świadczonych                    

w ramach pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w tut. Urzędzie. Efektem finalnym 

projektu jest natomiast utrzymanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku opinii 

instytucji profesjonalnej i świadczącej usługi zgodnie ze standardami usług rynku pracy, które 

są wyznacznikiem jakości i efektywności pracy urzędu.  

 


