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regionalna polityka rynku pracy
programy rynku pracy
badania rynku pracy
promocja zatrudnienia
aktywizacja bezrobotnych
rozwój zasobów ludzkich
poradnictwo zawodowe
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G³ówni partnerzy:
* powiatowe urzêdy pracy,
* akademickie biura karier,
* gminne centra informacji,
* szko³y, w tym uczelnie wy¿sze,
* zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców,
* organizacje pozarz¹dowe,
* inne: regionalne instytucje finansuj¹ce, instytucje szkol¹ce w systemie oœwiaty pozaszkolnej,
miejskie i gminne oœrodki pomocy rodzinie, poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

O URZÊDZIE
Wojewódzki Urz¹d Pracy jest jednostk¹ organizacyjn¹ samorz¹du województwa, nad której dzia³alnoœci¹
nadzór sprawuje Zarz¹d Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
WUP realizuje zadania samorz¹du województwa z zakresu promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego.
Realizuj¹c zadania Wojewódzki Urz¹d Pracy wspó³dzia³a z organami administracji publicznej, radami
zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zwi¹zkami zawodowymi,
organizacjami bezrobotnych, jednostkami samorz¹du powiatowego i gminnego, zarz¹dami funduszy celowych
oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ regionalnej polityki rynku pracy.

G£ÓWNE OBSZARY DZIA£ANIA
WOJEWÓDZKIEGO URZÊDU PRACY W TORUNIU
Do podstawowych zadañ WUP nale¿y:
> wspó³dzia³anie w okreœlaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
> opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracê,
> ustalanie kryteriów podzia³u œrodków Funduszu Pracy na dzia³ania na rzecz promocji zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
> programowanie i wykonywanie zadañ realizowanych przy wspó³finansowaniu Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego,
> opracowywanie Regionalnego Planu Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia,
> miêdzywojewódzkie i miêdzynarodowe poœrednictwo pracy (w tym us³ugi EURES),
> organizowanie i koordynowanie us³ug poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
> wspó³praca z partnerami instytucjonalnymi i spo³ecznymi w zakresie realizacji polityki zatrudnienia
i rozwoju zasobów ludzkich,
> koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego w zakresie œwiadczeñ dla bezrobotnych,
> okreœlanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowników
mo¿e byæ dokonywana refundacja kosztów,
> prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstêpnych i certyfikatów
o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
> realizacja zadañ przewidzianych w ustawie o s³u¿bie zastêpczej.

PROGRAMY RYNKU PRACY
Samorz¹d województwa podejmuje i realizuje wiele programów, których celem jest tworzenie nowych miejsc
pracy, ograniczenie bezrobocia oraz likwidacja jego negatywnych skutków. S¹ to nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
> Programy wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:
> Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich,
> Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
> Program Phare 2003 Spójnoœæ Spo³eczno - Gospodarcza. Program Rozwoju Zasobów Ludzkich;
> Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC projekt ADEP “Rozwijanie, eksperymentowanie
i przed³u¿anie innowacyjnych wytycznych wspierania terytoriów”;
> Europejski Program Edukacyjny Leonardo da Vinci “Kszta³cenie animatorów gospodarczych
w rozszerzaj¹cej siê Europie” (raporty badawcze-www.wup.torun.pl/programy/leonardo/index.php);
> Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w zakresie testowania i popierania nowych sposobów zwalczania
wszystkich form dyskryminacji i nierównoœci na rynku pracy;
> Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “Pierwsza Praca” ukierunkowany na aktywizacjê
ludzi m³odych;
> Art. 6 Rozporz¹dzenie (WE) nr 1262/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - program DELIVER „Innowacyjne podejœcie
do kierowania zmianami”.

PROGRAM LEONARDO DA VINCI
PROJEKT “KSZTA£CENIE ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH
W ROZSZERZAJ¥CEJ SIÊ EUROPIE”
GENEZA PROJEKTU
Potrzeba powstania nowego zawodu - animatora gospodarczego - zrodzi³a siê podczas przygotowañ
regionu kujawsko - pomorskiego do przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. W trakcie rozmów ze
specjalistami z Francji, Hiszpanii i Szwecji stwierdzono, ¿e brak wykwalifikowanych specjalistów
rozwoju technologicznego, przedsiêbiorczoœci oraz rozwoju regionalnego stanowi jedn¹ z istotnych
przeszkód stoj¹c¹ na drodze rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej.
Szczególne podkreœlenie tych dziedzin wpisuje siê w tendencje decentralizacji zak³adaj¹ce wzrost
znaczenia polityki regionalnej w polityce Wspólnoty oraz diagnozê zawart¹ w Strategii Lizboñskiej,
w której g³ówne miejsce zajê³a kwestia zwiêkszenia dynamiki przedsiêbiorczoœci oraz rozwój
innowacji.
Aby dostosowaæ siê do zmieniaj¹cych siê wymogów rynku, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa oraz inne
jednostki gospodarcze potrzebuj¹ wykwalifikowanych pracowników zdolnych do rozwi¹zywania
pojawiaj¹cych siê problemów, mog¹cych uczyniæ firmê konkurencyjn¹ na wspólnym europejskim
rynku. Dobrze wyszkolonych ekspertów, potrafi¹cych radziæ sobie z gospodarczymi, naukowymi
i technologicznymi zmianami.
Istniej¹ce pañstwowe systemy kszta³cenia powinny szybko reagowaæ na potrzeby rynku, dostosowuj¹c
do nich swoje programy nauczania. Dziêki realizacji tego projektu dotychczasowy model nauczania
stanie siê bardziej elastyczny, szybszy w okreœlaniu wymogów rynku i przystosowaniu programów
nauczania do konkretnych potrzeb.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie trzech programów nauczania dla studiów podyplomowych oraz
podstawowych w nastêpuj¹cych dziedzinach:
.
animowanie rozwoju technologicznego
.
animowanie rozwoju regionalnego
.
animowanie przedsiêbiorczoœci.
Program animatora rozwoju technologicznego adresowany bêdzie do absolwentów profilu
technologicznego i ukierunkowany na kszta³cenie umiejêtnoœci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
innowacyjnoœci¹, transferem technologii, audytem technologicznym oraz rozwojem technologicznym
przedsiêbiorstw.
Program animatora rozwoju regionalnego bêdzie adresowany do absolwentów ró¿nych profilów
i ukierunkowany na kszta³cenie umiejêtnoœci zwi¹zanych z wdra¿aniem Europejskiej Polityki
Strukturalnej, programowaniem rozwoju regionalnego oraz zarz¹dzaniem projektami rozwoju
regionalnego.
Program animowania przedsiêbiorczoœci bêdzie adresowany do studentów i absolwentów ró¿nych
profilów i ukierunkowany na wykszta³cenie umiejêtnoœci zwi¹zanych z tworzeniem, zarz¹dzaniem
oraz modernizacj¹ firm.
OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU
W wyniku realizacji projektu opracowane zostan¹ trzy programy nauczania wraz z pomocami
dydaktycznymi dla nauczycieli i studentów. Wszystkie produkty projektu opracowane zostan¹
w jêzyku angielskim oraz w jêzykach poszczególnych partnerów.
W ramach projektu opracowane zostan¹ strategie i programy dzia³añ zapewniaj¹ce wysok¹ jakoœæ
rezultatów projektu oraz kontynuacjê podjêtych dzia³añ. Strategia Rozpowszechniania okreœli strukturê
oraz zakres dzia³añ i podzia³ ról poszczególnych partnerów w wykorzystaniu wyników projektu.
Strategia Partnerstwa okreœli zasady miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej wymiany programów
nauczania i szkoleñ, szkoleniowców i doradców oraz zapewni trwa³oœæ efektów projektu.
Produkty projektu zostan¹ rozpowszechnione zgodnie ze strategi¹ rozpowszechniania.
Odbiorcami projektu bêd¹ instytucje edukacyjne i szkoleniowe. Efekty projektu bêd¹ wykorzystywane
przez instytucje proinnowacyjne, przedsiêbiorstwa, jednostki administracji pañstwowej
i samorz¹dowej, gdzie znajd¹ zatrudnienie nowo wyszkoleni specjaliœci - animatorzy gospodarczy.

REALIZATORZY PROJEKTU
Akademia Techniczno - Rolnicza im. Jana i Jêdrzeja Œniadeckich w Bydgoszczy
ATR jest pañstwow¹ uczelni¹ wy¿sz¹. Prowadzi badania i nauczanie w takich dyscylinach jak:
rolnictwo, zootechnika, in¿ynieria chemiczna, budownictwo, ekonomia, in¿ynieria œrodowiska,
fizyka techniczna, mechanika, elektrotechnika, matematyka, telekomunikacja. ATR jest
promotorem i wykonawc¹ realizowanego projektu (www.animatorzy.atr.bydgoszcz.pl).
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu bierze udzia³ w wielu przedsiêwziêciach maj¹cych na celu
poprawê sytuacji na regionalnym rynku pracy. Urz¹d ma du¿e doœwiadczenie w analizie rynku
pracy i analizach rozwoju, bêd¹cych podstaw¹ okreœlania kierunków i potrzeb szkolenia
w przysz³oœci (www.wup.torun.pl/programy/leonardo/index.php).
Gobierno Vasco, Departamento De Industrial Comercio y Turismo
Wydzia³ Przemys³u, Handlu i Turystyki (DICT) jest czêœci¹ administracji pañstwowej Kraju
Basków, odpowiedzialnej za tworzenie i wdra¿anie polityki R&TD. DICT ma du¿e
doœwiadczenie w realizacji projektów pomocy publicznej oraz w organizowaniu
i wspó³finansowaniu studiów doktoranckich, jak równie¿ praktyk i sta¿y badawczych dla
pracowników przemys³u.
L’Institute Nationale Polytechnique de Toulouse
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L’Institute Nationale Polytechnique de Toulouse sk³ada siê z 3 uczelni in¿ynierskich. Jedn¹ z nich
jest Pañstwowa Szko³a In¿ynierii Chemicznej i Technologicznej, której laboratoria zajmuj¹ siê
m.in. in¿ynieri¹ procesow¹ i systemow¹ oraz in¿ynieri¹ rolniczo - przemys³ow¹.
Umbria Training Centre

z

UTC prowadzi kursy i szkolenia, organizuje wymianê i praktyki ze swoimi partnerami
zagranicznymi w wielu ró¿nych sektorach. Organizuje szkolenia zawodowe dla m³odych ludzi,
dokszta³ca szkoleniowców i pracowników firm oraz osoby szukaj¹ce pracy. Wspó³pracuje
z jednostkami publicznymi, ma³ymi i œrednimi firmami oraz partnerami lokalnymi.
Crystelijke Agrarische Hogeschool
Uniwersytet Rolnictwa Zawodowego w Dronten oferuje miêdzy innymi studia z administracji
biznesowej, agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, studia europejskie oraz zarz¹dzanie
funduszami strukturalnymi. Maj¹c doœwiadczenie w kszta³ceniu specjalistów z rozwoju
obszarów wiejskich, agrobiznesu i administracji biznesowej, Uniwersytet jest szczególnie
zainteresowany opracowaniem programów dla animatorów rozwoju regionalnego.
Uniwersytet Linköping
Uczelnia zosta³a za³o¿ona w roku 1960 jako niezale¿ne kolegium. Katedra Ekonomii
Produkcyjnej Uniwersytetu prowadzi nauczanie i badania naukowe w obszarze zajmowanym
wspólnie przez technologiê i ekonomiê. Bierze te¿ udzia³ w realizacji programu
Miêdzynarodowej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i In¿ynierii Przemys³owej IMIE. Jego celem jest
zintegrowanie technologii, zarz¹dzania i ekonomii ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian
i integracji przemys³owych.
Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeñ Naukowo - Technicznych NOT
Rada reprezentuje interesy swoich cz³onków - in¿ynierów i techników. Ma do dyspozycji bazy
danych regionalnych zasobów firm, z ich potencja³em technologicznym i personelem
technicznym oraz bibliotekê badawcz¹ z informacjami technicznymi, zawieraj¹c¹ m.in. pe³n¹
bazê danych Polskich Norm.
Kujawsko - Pomorski Zwi¹zek Pracodawców i Przedsiêbiorców

Kujawsko - Pomorski Zwi¹zek
Pracodawców i Przedsiêbiorców

KPZPiP jest organizacj¹ za³o¿on¹ w celu ochrony praw i reprezentowania interesów jego
cz³onków - firm - przed zwi¹zkami zawodowymi, jednostkami pañstwowymi i samorz¹dowymi.
Zwi¹zek mo¿e byæ partnerem poœrednicz¹cym miêdzy wieloma firmami regionalnymi,
pracodawcami i przedsiêbiorcami zainteresowanymi popraw¹ poziomu i jakoœci kwalifikacji
pracowników oraz rozwijaniem innowacyjnej dzia³alnoœci gospodarczej.

