
Projekt "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim" 

 Dnia 14 lipca 2016 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił wyniki 

konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 

2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Na pierwszym miejscu listy rankingowej dla województwa 

kujawsko-pomorskiego znalazł się wniosek Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie Kujawsko - Pomorskim (POWR.02.04.00-IP.03-00-

003/16). Uzyskał on 87,5 pkt. oraz finansowanie w wysokości 380 312,50 zł. 

 Liderem projektu jest Fundacja Stabilo z Torunia. Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pełni funkcję partnera projektowego 

nr 2 wraz z Fundacją Aktywizacja z Warszawy oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Chełmna. 

 Docelowo projekt służy wypracowaniu zestawu rekomendacji, które zostaną wykorzystane zarówno przez instytucje centralne przy konkursach centralnych, jak i przez 

instytucje regionalne i lokalne przy wspieraniu osób młodych na poziomie regionalnym i lokalnym, w celu lepszego dopasowania zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec 

osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Rekomendacje będą wskazywać najbardziej skuteczne metody dotarcia do ww. osób młodych oraz 

najbardziej efektywne i miarodajne kierunki i obszary wsparcia młodzieży. 

Na potrzeby realizacji celu projektu, z perspektywą poprojektową, powołano partnerstwo na rzecz wypracowania rekomendacji, które stworzyła grupa instytucji z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego. W skład partnerstwa wchodzą: 

  

 podmioty zajmujące się problematyką młodzieży; 

 instytucje rynku pracy, 

 instytucje pomocy i integracji społecznej, 

 podmioty funkcjonujące w systemie edukacji, 

 pracodawcy/organizacje pracodawców 

Partnerstwo to tworzą: 

1. Fundacja Stabilo – Partner Wiodący 

2. Fundacja Aktywizacja 

3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

4. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie 

5. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

6. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 



8. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

10. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy 

11. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie 

13. Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu 

14. Agencja Pośrednictwa Pracy i Zatrudnienia T&W 

15. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski 

16. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "Denar" Dorota Wierzgała 

17. Focus Training Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna 

18. Instytut Treningu Psychologicznego Artur Mikiewicz 

19. LATARNIA 

20. WOOLF Paweł Szwarcbach 

21. CST Coaching Anita Orzechowska 

22. The Training Concept Sp. z o.o. 

23. Higher Sp. z o.o.  

 

Projekt wzbudził zainteresowanie lokalnych mediów. 

W Magazynie Bydgoskim Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z dr Renatą Tomaszewską-Lipiec z UKW oraz mgr Łukaszem Broniszewskim z toruńskiej Fundacji Stabilo: 

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,71270,20633275,dwudziestoparoletni-bezrobotni-tylko-nie-mowcie-o-nich-gamonie.html#TRwknd 

 

W Ekspresie Bydgoskim oraz Magazynie Toruńskim opublikowano kolejną rozmowę poświęconą badaniom młodzieży w wieku 15-29 lat, która się nie uczy, nie pracuje i 

nie szkoli się.  

http://express.bydgoski.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html 

http://nowosci.com.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html 

 

Ponadto zagadnieniem tym zainteresowała się prasa ogólnopolska, a dokładniej "Newsweek", w którym w numerze 42/2016 z 10.10.2016  opublikowano artykuł "Skłóceni 

z  życiem" . W dniu 18 października 2016 r. tematowi projektu poświęcono również  „Rozmowę dnia” w Radiu Pik.

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,71270,20633275,dwudziestoparoletni-bezrobotni-tylko-nie-mowcie-o-nich-gamonie.html#TRwknd
http://express.bydgoski.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html
http://nowosci.com.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html


 Harmonogram prac projektowych: 

 

 

 

 

 

06.2016 

 

 Opracowanie bazy interesariuszy i przekazanie zaproszeń do 

Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji, 

 Analiza danych zastanych (desk research), 

 Opracowywanie dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

07.2016 

 

 Rekrutacja podmiotów do Partnerstwa na rzecz wypracowania 

rekomendacji 

 Opracowanie narzędzi badawczych do pilotażu 

 Przeprowadzenie badań pilotażowych w grupach pracodawców, IRP 

oraz  młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej 

 

 

 

 

 

08.2016 

 

 Analiza wyników badań pilotażowych,  

 Przeprowadzenie badań właściwych w grupach pracodawców, IRP 

oraz  młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy 

 Oficjalne zawiązanie Partnerstwa na rzecz wypracowania 

rekomendacji podczas seminarium 

 Prace zespołów merytorycznych i tematycznych 

 

 

 

 

09.2016 

 

 Opracowanie raportu podsumowującego badania właściwe dotyczące 

potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  

 Przygotowanie wstępnej wersji rekomendacji  

 Prace zespołów merytorycznych i tematycznych 

 

 

 

 

10.2016 

 

 Konsultacje społeczne wstępnej wersji rekomendacji 

 Prace zespołów merytorycznych i tematycznych 

 Opracowanie raportu podsumowującego konsultacje wstępnej wersji 

rekomendacji 

 Opracowanie końcowej wersji rekomendacji 

 

 

 

11.2016 

 Konsultacje społeczne wstępnej wersji rekomendacji 

 Prace zespołów merytorycznych i tematycznych 

 Opracowanie raportu podsumowującego konsultacje wstępnej wersji 

rekomendacji 



 Opracowanie końcowej wersji rekomendacji 

 

 

 

 

 

12.2016 

 

 Przygotowanie i druk Publikacji zawierającej końcowe wersje 

rekomendacji 

 Rozesłanie Publikacji drogą elektroniczną do Interesariuszy (w tym 

instytucji rynku pracy) 

 Organizacja seminarium na którym przedstawione zostaną końcowe 

wersje rekomendacji 

 

 

Projekt realizowany jest w okresie: 06 - 12. 2016 r. 

Strona internetowa projektu: 

Szczegółowe informacje związane z projektem oraz kolejnymi etapami jego realizacji 

dostępne są na stronie: www.stabilo.org.pl 

Upowszechnienie idei projektu i jego rezultatów: 

Projekt Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim (POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16) wzbudził zainteresowanie 

lokalnych mediów. 

 

W Magazynie Bydgoskim Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z dr Renatą Tomaszewską-

Lipiec oraz mgr Łukaszem Broniszewskim z toruńskiej Fundacji Stabilo: 

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,71270,20633275,dwudziestoparoletni-bezrobotni-

tylko-nie-mowcie-o-nich-gamonie.html#TRwknd 

 

W Ekspresie Bydgoskim oraz Magazynie Toruńskim opublikowano kolejną rozmowę 

poświęconą badaniom młodzieży w wieku 15-29 lat, która się nie uczy, nie pracuje i nie 

szkoli się.  

http://express.bydgoski.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-

ksiazek.html 

http://nowosci.com.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-

ksiazek.html 

 

Ponadto zagadnieniem tym zainteresowała się prasa ogólnopolska, a dokładniej 

"Newsweek", w którym w numerze 42/2016 z 10.10.2016  opublikowano artykuł "Skłóceni  

z  życiem".  
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