Rozwiązania innowacyjne w obszarze: Zatrudnienie i integracja społeczna

Cel wdrożenia rozwiązań: AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

IDENTYFIKOWANE PROBLEMY:

• Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zagrożone
wykluczeniem społecznym

• Niewystarczająca efektywność współpracy instytucji rynku
pracy, pomocy i integracji społecznej z organizacjami
pozarządowymi i pracodawcami na rzecz aktywizacji
zawodowej osób znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

• Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
• Organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami z zakresu
aktywizacji zawodowej i wykluczenia społecznego

• Niewystarczający potencjał instytucji rynku pracy oraz pomocy
i integracji społecznej w obszarze przeciwdziałania
i minimalizowania skutków wykluczenia społecznego

• Administracja publiczna szczebla samorządowego
• Pracodawcy

• Niejednokrotnie nieadekwatne narzędzia wsparcia w stosunku
do specyficznych grup osób pozostających bez zatrudnienia
wymagających zindywidualizowanego podejścia

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA:
•

Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
zawodowych

•

Wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych przez doradców
łącząca indywidualny plan działania z rozwiązaniami technicznymi

•

Aplikacja online służąca wsparciu osób 15-25 lat pozwalająca
zgrupować w jednym miejscu, w przestrzeni wirtualnej, zadania
realizowane przez doradców zawodowych, które dotychczas
funkcjonowały w sposób rozproszony, fragmentaryczny i często
dostępny jedynie w formie tradycyjnej

•

Model inkubatora przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych
z założeniem prowadzenia „działalności na próbę”

•

Narzędzie dotyczące kompleksowego wsparcia osób bezdomnych
i wychodzących z bezdomności

•

Koordynator wsparcia kobiet 50+ doświadczających przemocy
domowej odpowiedzialny za wsparcie psychologiczne w połączeniu
ze znalezieniem zatrudnienia

•

Model reintegracji na polskim rynku pracy osób wracających
z emigracji wykorzystujący pozyskany potencjał

• Niewystarczająca efektywność form wsparcia
wykorzystywanych na rzecz pracy z osobami pozostającymi na
marginesie życia społecznego

MOŻLIWE KORZYŚCI:
•
•

•

Skuteczniejszy system współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji
społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami

Dodatkowe rozwiązania do wykorzystania przez pracowników instytucji rynku pracy w kierunku
podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia polegające
m.in. na udoskonaleniu narządzi pracy
Alternatywny sposób podejścia do rozwiązywania problemów osób pozostających na marginesie
życia społecznego (np. młodzieży niedostosowanej społecznie, osób bezdomnych)
•

Bardziej kompleksowy system wsparcia społeczno-zawodowego kobiet pozostających bez
zatrudnienia i doświadczających przemocy domowej
•

Skuteczniejsze działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo kobiet z rodzin górniczych

•

Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym artystycznym

•

Gotowe do wdrożenia mechanizmy zakładające kompleksową obsługę i wsparcie w zakresie
adaptacji emigrantów powracających do kraju

Rozwiązania są dostępne na stronie internetowej KIW: http://www.kiw-pokl.org.pl

