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Szanowni Państwo,
30 czerwca 2019 roku kończą się prace realizowane w projekcie „Rozwijanie,
uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą
nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Projekt współfinansowano ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
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.
PROJEKT: POWR.02.04.00-00-0060/16-00.

Projekt przewidywał realizację 7 zadań w 5 działaniach:

I/1 Opracowanie poszerzonego

modelu informacji o zawodach

I nformacje o każdym zawodzie są zebrane
w siedmiu sekcjach. Tworzą je i akceptują
przedstawiciele organizacji zawodowych
i branżowych, pracodawców, pracobiorców
i innych kluczowych partnerów społecznych.

III

II/2

Dostosowanie metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do
metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych

II/3

Opracowanie podręcznika tworzenia informacji o zawodach

Podręcznik może być wykorzystany jako narzędzie pracy dla projektantów
kolejnych opisów informacji o zawodach wykraczających poza listę 1000 zawodów
przygotowanych w ramach projektu. Podręcznik wydrukowany w nakładzie 1000
egzemplarzy był dystrybuowany wśród uczestników 16 seminariów regionalnych
oraz uczestników Konferencji.
Do pobrania plik PDF:

http://infodoradca.edu.pl/produkty.php

III/4
Z

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

pewnością

projekt zawodoznawczy realizowany w Polsce i jeden
z większych w Europie.
Lista 1000 zawodów, dla których przygotowano informacje jest bardzo zróżnicowana. Część
zawodów jest popularna, ale niektóre należą do niszowych. Miało to swoje odzwierciedlenie
w wynikach postępowań – do opracowania części zawodów zgłaszało się nawet kilkadziesiąt
osób, do innych nie było żadnych ofert, a eksperci byli wyszukiwani np. we współpracy
z pracodawcami, cechami rzemiosł.
Łącznie w projekcie wzięło udział blisko 7 tysięcy osób zaangażowanych bezpośrednio w prace związane
z przygotowaniem informacji o zawodach tj.:

2 tysiące

ekspertów
branżowych

jest

to

2

największy

tysiące
recenzentów

2

tysiące
ewaluatorów

dziesiątki
ekspertów
„dziedzinowych”

kilkuset ekspertów
i specjalistów dbających
o jakość, spójność opracowań
i efekt końcowy.

Klasyfikacja zawodów i specjalności wg grup wielkich

IV/5 Dostosowanie systemu bazodanowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia do włączenia opisów informacji o zawodach
dla minimum 1000 zawodów

Na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępne są opracowane informacje
o zawodach pod bezpośrednim linkiem http://psz.praca.gov.pl/infodoradca
Przygotowana baza jest źródłem:
●●
●●
●●
●●

aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat zawodów dla różnych grup odbiorców;
przydatnych informacji o zawodach w poradnictwie i doradztwie zawodowym;
wiedzy o rynku pracy w Polsce;
wiedzy o powiązaniu kompetencji zawodowych z opisami kwalifikacji w Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji;
●● powiązania opisów Informacji o zawodach z Europejską Klasyfikacją Umiejętności/Kompetencji,
Kwalifikacji i Zawodów (ESCO).

Internetowa baza informacji o zawodach: http://psz.praca.gov.pl/infodoradca

V/6

Promocja materiałów zawierających informacje o zawodach wśród Publicznych Służb
Zatrudnienia / Instytutu Rynku Pracy

Poza głównymi działaniami merytorycznymi, projektowi towarzyszył szereg przedsięwzięć promujących
materiały zawierające informacje o zawodach, szczególnie wśród Publicznych Służb Zatrudnienia/
Instytucji Rynku Pracy.
Najważniejsze ze zrealizowanych działań promocyjnych to:

16 seminariów regionalnych,
w których uczestniczyło
łącznie ponad 600 osób

Moderowane konta
w mediach społecznościowych

Wydrukowanie i dystrybucja
10 przykładowych opisów

Nagrane i udostępnione
50 krótkich filmów o zawodach
http://pbs.pl/youtube/
infodordacaplus

Organizacja konkursu fotograficznego
i konkursu filmowego
Głównym celem zorganizowanych konkursów było
m.in. przypomnienie o setkach zapomnianych/
niszowych zawodów i specjalizacji oraz ich
upowszechnianie za pomocą nowoczesnych
narzędzi komunikacji.

4 webinaria:
WEBINARIUM I
Model informacji o zawodzie na współczesnym
rynku pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=nWWWZEhVMU0

WEBINARIUM II
Metodologia tworzenia informacji o zawodach
funkcjonujących na rynku pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=AJfsjjTzBsU

WEBINARIUM III
Baza danych informacji o 1000 zawodów na
Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia:
https://www.youtube.com/watch?v=bMifG_VjSXM

WEBINARIUM IV
Działania promujące materiały zawierające
informacje o zawodach:
https://www.youtube.com/watch?v=z3Gn8bKWk9Y

Przygotowanie i dystrybucja 9 newsletterów,
Wszystkie dostępne pod adresem
http://www.infodoradca.edu.pl/newsletter.php

Na konkurs filmowy
wpłynęło 89 prac.
Przyznano 3 nagrody
i 2 wyróżnienia.
Nagrodzone
i wyróżnione filmy są
dostępne na stronie
http://kadrnaprace.pl

Na konkurs fotograficzny
wpłynęły 333 zdjęcia.
Przyznano 3 nagrody
i 2 wyróżnienia.
Nagrodzone
i wyróżnione zdjęcia są
dostępne na stronie
http://okonaprace.pl

Wydania specjalne czasopism branżowych
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
wydawnictwo ITeE-PIB, Radom

Polityka Społeczna

wydawnictwo IPISS, Warszawa

Multimedialny poradnik – https://cel.infodoradca.edu.pl
Przygotowany w formie kursu e-learning na podstawie PODRĘCZNIKA „Jak tworzyć informacje
o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”. Multimedialny poradnik przewidziano do
samouczenia się. Na wybranym przykładzie, prezentuje ścieżkę opracowania opisu informacji
o zawodzie. Po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia, możliwe jest uzyskanie certyfikatu
potwierdzającego kompetencje związane z tworzeniem informacji o zawodach.
https://cel.infodoradca.edu.pl/

http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php

monitorujących wykorzystanie opracowanych informacji
V/7 Przeprowadzenie badań
o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy

Głównym celem badań było monitorowanie stopnia wykorzystania przez IRP informacji o zawodach
przygotowanych w ramach projektu.
Dodatkowo:
●● ustalenie rozpoznawalności materiałów oraz częstotliwości i zakresu wykorzystywania informacji
o zawodach – ważne także w przypadku aktualizowania ich w przyszłości;
●● identyfikacja przyczyn zainteresowania lub braku zainteresowania korzystaniem z informacji o zawodach,
co ułatwi dobór adekwatnych form oraz metod wielokierunkowych działań promocyjnych.

Główni odbiorcy informacji o zawodach – Klienci Instytucji Rynku Pracy
Klienci indywidualni

Klienci instytucjonalni

• Bezrobotni i osoby objęte
zwolnieniami grupowymi

• Pracodawcy
i przedsiębiorcy

• Poszukujący pracy

• Pracownicy działów HR w
przedsiębiorstwach

• Młodzież i absolwenci szkół

• Doradcy zawodowi
i doradcy personalni

• Osoby niepełnosprawne

• Doradcy klienta
i pośrednicy pracy

• Osoby pracujące

• Specjaliści ds. szkoleń
i ds. programów

• Osoby wybierające
i zmieniające zawód

• Pracownicy ds. rejestracji
i ewidencji w PUP

Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
•• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru
zawodu, pracy/zatrudnienia,
•• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych
kompetencji zawodowych,
•• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku
pracy,
•• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy
pracy do potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•• poradnictwa i doradztwa zawodowego,
•• tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
•• dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań
rynku pracy,
•• tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
•• przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych
wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

