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Co w projekcie ?

Opracowanie poszerzonego modelu informacji  
o zawodach

Szanowni Państwo,

Wydarzenia

	 dyskusje	 dotyczące	 potrzeb	 rynku	 pracy	 
i	 obecnych	możliwości	 systemu	 edukacji	 wskazują	 na	
znaczenie	aktywnego	udziału	instytucji	rynku	pracy	oraz	
pracodawców	w	procesie	doskonalenia	ralacji	pomiędzy	
tymi	 sferami.	 W	 szczególności	 na	 uwagę	 zasługują	
przesięwzięcia,	 które	 prowadzą	 do	 lepszego	 poznania	 
i	zrozumienia	potrzeb	pracodawców.
Takim	 przedsięwzięciem	 jest	 projekt,	 realizowany	
obecnie	 przez	 Ministerstwo	 Rodziny,	 Pracy	 i	 Polityki	
Społecznej,	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza	
Edukacja	Rozwój:	Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja 
informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie 
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji — 
INFODORADCA+
W wyniku działań projektowych powstaną materiały 
informacyjne o co najmniej 1000 zawodach. Będą 
one zawierały m.in. opis zawodu, opis kompetencji 
zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku 
pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także 
możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
w zawodzie

Projekt przewiduje ralizację pięciu działań, 
które są skorelowane z siedmioma 

zadaniami:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Progam Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych  
i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze 
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
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Dostosowanie metodologii opracowania informacji 
o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia 
standardów kompetencji zawodowych.

Opracowanie podręcznika tworzenia informacji  
o zawodach

Przygotowanie opisów informacji o zawodach dla 
minimum 1000 zawodów, w ty rekrutacja, warsztaty 
metodologiczne i wspomaganie pracy ekspertów  
z wykorzysataniem platformy internetowej

Dostosowanie systemu bazodanowego Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Wortalu 
Publicznych Służb Zatrudnienia do włączenia 
opisów informacji o zawodach dla minimum 1000 
zawodów

Realizacja działań promujących materiały 
zawierające informacje o zawodach wśród 
Publicznych Służb Zatrudnienia / Instytutu Rynku 
Pracy

Przeprowadzenie badań monitorujących 
wykorzystanie opracowanych informacji  
o zawodach w Instytutucie Rynku Pracy

Zapisz sie do 
Newslettera www.infodoradca.edu.pl

 ► Powołano	 Zespół	 Konsultacyjno-
Doradczy	 reprezentujący	przedstawicieli	
instytucji	 rynku	 pracy,	 który	 będzie	
wspierał	 i	 opiniował	 opracowanie	
poszerzonego	 modelu	 informacji	 
o	zawodach	i	prace	nad	dostosowaniem	
metodologii.	

 ► Utworzono	 profile	 społecznościowe	 na	 których	 będą	
promowane	produkty	projektu	i	wymiana	doświadczeń.

 ► Udostępniono	 listę	 zawodów	 na	 stronie	 infodoradca.edu.pl	 dla	 których	 przygotowane	 będą	 opisy	
informacji	o	zawodach.
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