Sprawozdanie z wyjazdu do Walencji w dniach 2-16 czerwca 2013 r.
Projekt Leonardo da Vinci
„Opolszczyzna - Walencja – współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego”
„Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social exclusion”

Grupa uczestników:
•

Bożena Karmolińska (Powiatowy Urząd Pracy Olesno - Kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej)

•

Małgorzata Panicz (Powiatowy Urząd Pracy w Opolu - Kierownik Wydziału Ewidencji
i Świadczeń)

•

Bożena Ziółkowska (Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach – Kierownik)

•

Małgorzata Wojtkiewicz (Powiatowe Centrum Rodzinie Głubczyce - starszy specjalista
pracy socjalnej)

•

Zdzisława Wąsowicz (Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach - starszy pracownik
socjalny)

•

Katarzyna Jędrak (Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym
Ruchowo- Oddział Opole - Młodszy specjalista- asystent koordynatora)

•

Ewa Płuciennik (Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie - Kierownik OPS w Oleśnie)

•

Klaudia Schudy (Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie - Kierownik Działu Ewidencji
i Świadczeń)

•

Grażyna Koryzma (Opolska Izba Gospodarcza - Specjalista ds. relacji z otoczeniem)

•

Marzena Nikel (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - Zastępca
Dyrektora PCPR w Kędzierzynie- Koźlu.)

•

Izabela Bocheńska (Powiatowy Urząd Pracy w Opolu - Kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej)

•

Radosław Wocial (Prezes Pro Silesia sp. z o.o.)
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03.06.2013 – wizyta studyjna w Esmovii, Pintor Martinez Cubells 2, Valencia
Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami firmy
Esmovia, w jej siedzibie w Walencji przy ulicy Pintor Martinez
Cubells 2.
Wizyta rozpoczęła się o godzinie 9:30 spotkaniem z managerem
organizacji Renate Lovallo i Aleksandrą Kuciapą (tłumaczka), które
przywitały uczestników grupy, opowiedziały o projekcie
„Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social
exclusion” oraz przekazały kontrakty (zawierane między
organizacją a uczestnikami projektu), a także mapy miasta,
komunikacji miejskiej oraz karty miejskie.
Koordynator Irene Sapina omówiła działalności Esmovii, która jest
firmą organizującą praktyki, programy edukacyjne, seminaria
i wizyty studyjne przeznaczone dla młodzieży i dorosłych z całej
Europy; w ramach projektów europejskich finansowanych przez
program Uczenie się przez całe życie (w szczególności Leonardo da
Vinci, Erasmus jak również Grundtvig).

Przedstawicielki Esmovi podzieliły się z uczestnikami wiedzą
i doświadczeniami w realizacji projektów, oraz przekazały plan
kolejnych wizyt.

Po zakończeniu wizyty w siedzibie Esmovii, Vaida Petkeviciute –
bezpośrednia koordynatorka, oprowadziła grupę po centrum
miasta, pokazując kilka istotnych punktów miasta oraz dając wiele
cennych wskazówek dotyczących zarówno strony organizacyjnej
programu (np. komunikacji w Walencji) jak również strony
merytorycznej (m. in. obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej
panującej w Hiszpanii).
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03.06.2013 – wizyta profesjonalna Confederació Sindical de Comissions Obreras del País
Valencià (CCOO PV); Pl. Nàpols i Sicília 5, Valencia
Spotkanie
w siedzibie Confederació Sindical de Comissions
Obreras del País Valencià rozpoczęło się o godzinie 12:00,
powitaniem uczestników projektu przez członków CCOO: Ofelia
Vila, Imma Martinaz oraz Joan Sifre.
Confederació Sindical de Comissions Obreras jest największym
w Hiszpanii związkiem zawodowym, którego geneza sięga lat 50 XX
., („podziemne” związki tworzone przez robotników, które po
1968 r. uzyskały status legalnych).

CCOO zrzesza 1 500 000 członków z różnych sektorów gospodarki;
reprezentuje interesy osób zatrudnionych, bezrobotnych oraz
emerytów. Utrzymuje się głównie ze składek członkowskich, które
stanowią 60% budżetu organizacji, ze środków uzyskanych za
płatne poradnictwo oraz ze środków z funduszy strukturalnych.

Struktura związku przypomina Polski Związek Zawodowy
Solidarność, z którym CCOO współpracuje (najprężniej
współpraca rozwija się w Wielkopolsce)
Działalność związku regulują odpowiednie ustawy. Oprócz
budowania świadomości praw pracowniczych
oraz
monitorowania przestrzegania tych praw, związek chce
przyczynić się do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia (które
w chwili obecnej wynosi w Hiszpanii 27%, z czego wśród osób
młodych
57%).
Wysoki
wskaźnik
bezrobocia
związany jest z załamaniem
gospodarki
w sektorze
budownictwa,
który
pociągnął za sobą kolejne
sektory. w tym celu prowadzi
wiele
szkoleń
dostosowujących
umiejętności
osób
bezrobotnych oraz pracujących do wymogów zmieniającego się rynku pracy.
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04.06.2013 – Wizyta profesjonalna w „Apunt Valencia” Agencia Colocacion Ayuntamento
de Valencia, Pie de la Cruz 5, Valencia
„Apunt Valencia” Agencia Colocacion Ayuntamento de Valencia
jest to agencja pracy utrzymywana z podatków mieszkańców
Walencji, której usługi skierowane są do bezrobotnych walencjan.
Wizytę profesjonalną w instytucji prowadzili jej pracownicy – Jose
Vincente Terazona oraz Rosa Lopez.
Instytucja powstała w 1995 r. Podlegała wówczas pod urząd pracy
regionu Walencja (Servef), następnie usamodzielniła się względem
UP, stając się agencją zatrudnienia finansowaną przez Urząd
Miasta Walencja.
Zmiana ta w odczuciu pracowników Apunt Valencia wpłynęła na
(indywidualizację wsparcia, zmniejszenie dystansu między
instytucją – klientem oraz instytucją – miejscem zatrudnienia
osoby bezrobotnej).

sposób aktywizacji osób bezrobotnych

Agencja zajmuje się pośrednictwem pracy, doradztwem
zawodowym oraz organizacją szkoleń. Raz w tygodniu pracownicy
Apunt Valencia spotykają się z pracodawcami w poszukiwaniu
nowych ofert pracy oraz w celu przekazania informacji o osobach
poszukujących pracy. Agencja stara się podnieść efektywność
działań przez szybkie reagowanie na oferty pracodawców
(spotkania pracodawcy z osoba poszukującą pracy są organizowane w ciągu 24h od pojawienia się oferty).
Oprócz wymienionych form wsparcia (pośrednictwo, doradztwo,
szkolenia), agencja stara się także podnieść motywację osób
bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy.
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05.06.2013 – wizyta profesjonalna w IVAJ; Guardia Civil 21, Valencia
Wizytę w IVAJ rozpoczęło spotkanie z Sekretarzem Generalnym
instytucji Juan Carlos Caballero, który przywitał uczestników
projektu, przedstawił główne cele działania organizacji oraz osoby
odpowiedzialne za poszczególne jej działy (Sebastian Marin
Martinez, Dolres Navarro Alcazar, Macarena Bataller Ruiz, Miriam
Marco Leon, Imaculada Sanjuan Perez).
IVAJ to instytucja podlegająca pod Urząd Miasta Walencja,
powołana i działająca w oparciu o ustawę z 2010 r. IVAJ działa na
rzecz młodzieży w przedziale wiekowym 12 – 35 lat (każda ze
świadczonych przez organizację form wsparcia ma inny cenzus
wieku). Zadania realizowane przez instytucję obejmują: wsparcie
młodzieży w poszukiwaniu zatrudnienia oraz mieszkania;
organizację czasu wolnego podopiecznych; szkolenia dla
młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą (animatorzy
kulturalni); prowadzenie akcji społecznych kierowanych do
młodzieży (takich jak popularyzacja dbania o zdrowie).
Wiele z wymienionych działań prowadzone jest w centrach
informacji młodzieżowej rozlokowanych na terenie całego regionu
Walencji. Centra obsługiwane są przez ok. 200 pracowników IVAJ,
zatrudniane są w nich przede wszystkim osoby młode.
Organizacja posiada i prowadzi również sieć obiektów (schronisk
młodzieżowych, hosteli i pól namiotowych), wynajmowanych
zorganizowanym grupom młodzieży (np. szkolnej) jako tanie
miejsca zakwaterowania, a także miejsca realizacji wyjazdów
i szkoleń organizowanych przez IVAJ.
Kolejną usługą oferowana przez IVAJ jest odpłatne wyrabianie kart uprawniające do zniżek w obiektach kulturalnych
(np. muzeach) oraz wyjazdach i kursach realizowanych przez
organizację.
IVAJ prowadzi wyodrębniony dział doradztwa i szkoleń
przygotowujący młodzież do zakładania własnej działalności
gospodarcze. IVAJ ma uprawnienia do nieodpłatnego rejestrowanie
nowoutworzonych firm. w ramach tego działu organizacja pomaga
także beneficjentom w uzyskaniu kredytu na uruchomienia firmy.
Tego rodzaju wsparcie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem –
dział funkcjonuje od 3 miesięcy, w tym czasie zarejestrowanych
zostało 131 firm.
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06.06.2013 - wizyta profesjonalna w Servef; Baron de Carcer 36 Bajo, Valencia
Zgodnie z planem wizyt profesjonalnych, spotkanie w Seref –
departamencie województwa Walencji którego zadaniem jest
organizacja kształcenia/szkoleń rozpoczęło się o godzinie 09:15.
Spotkanie prowadziły oraz odpowiadały na pytania uczestników
projektu pracowniczki Servef Maribel Perez oraz Belen Moreno.
Zgodnie z ich relacją głównym zadaniem departamentu jest
opracowywanie programów szkoleń przeznaczonych przede
wszystkim dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby długotrwale
bezrobotne, osoby niepełnosprawne). Programy szkoleń opracowywane są w oparciu o dane pochodzące od klientów
urzędów pracy oraz dane prezentujące zapotrzebowanie
funkcjonujących na rynku pracy firm (istnieje również możliwość
przeszkolenia grupy osób bezrobotnych pod kątem potrzeb
konkretnej firmy, w zamian za co firma ta jest zobowiązana do
zatrudnienia 60% absolwentów kursu).
Kursy prowadzone są w grupach 15-osobowch. Osoby
zainteresowane udziałem w szkoleniu przechodzą testy wstępne;
absolwenci szkoleń otrzymują certyfikaty.
Udział w szkoleniach
jest nieodpłatny (kursy
w 80% finansowane są ze środków EFS oraz w 20% ze środków regionu
Walencja) oraz dobrowolny – odmowa nie grozi osobie bezrobotnej
żadnymi sankcjami. Wymiar godzinowy szkolenia jest uzależniony od jego
tematyki.
Istnieje również możliwość realizacji szkolenie w postaci praktyk.
Organizacja kursów jest zlecana firmom zewnętrznym w ramach konkursu
ofert, publikowanych na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Odrębną grupą osób
szkolonych są osoby
zatrudnione, które muszą uzupełniać swoje kwalifikacje np.
poprzez zdobycie nowych uprawnień, w przeciwnym wypadku
osobom tym grozi zwolnienia. Do Servef zgłasza się wówczas firma
zatrudniająca takie osoby, która partycypuje również w kosztach
szkolenia.
Servef nie monitoruje kariery zawodowej
organizowanych przez siebie szkoleń.

absolwentów
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07.06.2013 – wizyta profesjonalna na Politechnice Walencja, Valencia
Wizyta miała na celu zaprezentowanie uczestnikom
projektu zasad nauczania oraz warunków studiowania na
Politechnice w Walencji. Na uczelnie studiuje obecnie 36
tys. studentów na kierunkach takich jak rolnictwo,
leśnictwo, ekonomia, biochemia. Wiele z nich uchodzi za
najlepsze w świecie. Studia są odpłatne, natomiast studenci
mogą korzystać z różnorodnych stypendiów za które mogą
opłacać studia i utrzymanie.

Warunki socjalne stworzone dla studentów są na bardzo
wysokim poziomie. Kampus oferuje np. hale sportowe,
basen; usytuowane są na nim liczne punkty usługowe np.
stołówka, sklepy, bank.
Uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami
oraz laboratoriami, z które niejednokrotnie wynajmują
prywatne fimy prowadzące badania.

Projekt Leonardo da Vinci „Opolszczyzna - Walencja – współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego”
„Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social exclusion”

-7-

10.06.2013 – wizyta profesjonalna w Asociación de Familiares pro-personas con
Discapacidad Intelectual (ASPRONA); Plaza Capitanes Galán y García Hernández 10,
Valencia
Wizyta
rozpoczeła
się
o godzinie
12:00
spotkaniem
z przedstawicielami ASPRONY: Ester Garibo Orts i Rafael Guzman.
ASPRONA – Stowarzyszenie Rodzin dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie jest organizacją pozarządową założoną przez
rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1959 (pierwsza
tego typu organizacja w Hiszpanii), utrzymującą się głównie ze
składek członków stowarzyszenia oraz dotacji państwa i firm
prywatnych. Kadrę stowarzyszenia stanowią w przewadze osoby
niepełnosprawne
(25 osób niepełnosprawnych oraz 23 osoby pełnosprawne).
Rokrocznie ze wsparcia stowarzyszenia korzysta około 560 osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
ASPRONA wspiera swoich podopiecznych (w tym osoby
niepełnosprawne przebywające w więzieniach) oraz ich rodziny.
Misją ASPRONY jest podniesienie jakości życia klientów
stowarzyszenia poprzez stworzenie warunków umożliwiających
maksymalną samodzielność osób niepełnosprawnych. Na początku
osoba korzysta ze wsparcia psychologicznego, doradztwa
zawodowego, szkoleń, dane dotyczące jej umiejętności
i preferencjach
zawodowych
zamieszczane
są
w bazie
beneficjentów organizacji. Stowarzyszenie pomaga również
osobom niepełnosprawnych w pozyskaniu mieszkań oraz prowadzi
monitoring tego działania.
Bardzo istotną gałęzią działalności ASPRONY jest promocja
zatrudnienia ON, także w drodze bezpośrednich kontaktów
z przedstawicielami film. z uwagi na przepisy nakazujące
zatrudnianie osób niepełnosprawnych część firm z własnej
inicjatywy zleca organizacji wykonanie określonych prac przez
osoby niepełnosprawne zrzeszone w stowarzyszeniu; najczęściej
są to usługi typu sprzątanie, recykling, rękodzieło, proste prace
biurowe.
ASPRONA realizuje także projekty w partnerstwie z innymi
organizacjami.
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11.06.2013 – wizyta profesjonalna w Forem Fundacion Empleo; Industria 10; Valencia
Forem Fundacion Empleo jest organizacja pozarządową powołaną
przez Confederació Sindical de Comissions Obreras (CCOO). Forem
Fundacion Empleo posiada 32 siedziby (centra) w regionie
Walencja, zatrudnia 62 stałych pracowników.

Centrum, w którym odbywała się wizyta profesjonalna kieruje Jose
Alvares Monegro oraz Juan Carlos Gomez Garito, którzy omówili
jego działalność. Centrum w ramach projektów finansowanych
przez państwo prowadzi nieodpłatne szkolenia dla osób
niepracujących. Organizuje także szkolenia dla osób chcących
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w tym w porozumieniu
z firmami zatrudniającymi takie osoby.
Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy, klienci uczestniczą
w zajęciach teoretycznych i praktycznych; po ich zakończeniu
otrzymują certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, a po pozytywnym
napisaniu testu końcowego – certyfikaty ukończenia szkolenia. Do
najpopularniejszych
szkoleń
należą:
kursy
spawania,
informatyczne, dla elektryków oraz monterów klimatyzacji. w 2012
r. centrum zrealizowało ok 300 kursów.
Ze względu na kryzys i brak środków szacowana liczba szkoleń
w roku bieżącym wynosi ok. 60.
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12.06.2013 – wizyta profesjonalna na Uniwersytecie w Walencji
Po Uniwersytecie w Walencji uczestników projektu
oprowadził pracownik instytucji/przewodnik Pepa Guillet,
która omówiła bogatą historię uczelni oraz oprowadziła
uczestników po zabytkowej części uniwersytetu (Sala
Rektorska, Palio Rektorskie, Aula, dziedziniec, kaplica etc.)
Uniwersytet w Walencji powstał na przełomie XIV i XV wieku
z inicjatywy elity intelektualnej oraz zamożnych walencjan.
Dziś na uczelni studiuje ok. 20 tys. studentów.
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13.06.2013 – wizyta profesjonalna w Instituto Valenciano de Accion Social, Avda/Puerto
108; 46 023 Valencia
Wizytę profesjonalna w Instituto Valenciano de Accion Social oraz
w związanych z nim jednostkach poprowadzili Jose Gil oraz Maria
Sorzano.
Instituto Valenciano de Accion Social czyli Instytut Walencyjski do
Działań Społecznych jest instytucją publiczną podlegającą pod
województwo Walencji. Instytut zajmuje się pośrednictwem pracy
(prowadzi
biuro pracy),
prowadzi
i koordynuje pracę centrów opieki dla osób niepełnosprawnych
i ośrodków pracy; prowadzi telefon usług społecznych oraz
realizuje projekty europejskie.
W ramach biura pracy, zlokalizowanego w siedzibie głównej
instytutu,
organizacja
wyszukuje
i gromadzi oferty pracy; prowadzi bazy danych z profilami osób
poszukujących
zatrudnienia
(66%
stanowią
osoby
niepełnosprawne);
pośredniczy
w zatrudnieniu
swoich
beneficjentów.
Po zakończeniu
wizyty w siedziby
głównej
uczestnicy
projektu odwiedzili wybrane centrm pobytu dziennego oraz ośrodek
pracy.
Centrum Pobytu Dziennego swoją działalnością
przypomina
prowadzone w Polsce warsztaty terapii zajęciowej. Wizytowana
jednostka świadczyła wsparcie dla około 40 beneficjentów (osób
niepełnosprawnych) w przedzile wiekowym 18 – 65 lat dla których
prowadzona jest terapia zajęciowa. w ramach terapii prowadzona jest aktywizacja zawodowa w pracowniach:
ceramicznej, stolarskiej, recyklingu.
Ośrodek pracy swoim działaniem przypomina zakład pracy
chronionej. Odwiedzane Centro Especial de Empleo zatrudnia 124
osoby, z których 80% stanowią osoby niepełnosprawne.
Ośrodki specjalizują się w różnych rodzajach usług takich jak
ogrodnictwo, usługi informatyczne, sprzątania itp. Wizytowany
ośrodek zajmuje się produkcją folderów, ulotek oraz archiwizacją.
dokumentów.
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14.06.2013 – wizyta profesjonalna w ADECCO; Reino de Valencia 3, Valencia
Fundacja Adecco została zaprezentowana uczestnikom projektu
przez Isabel Perez.
ADECCO jest znaną międzynarodową
organizacją pozarządową finansowaną przez prywatne firmy.
Fundacja świadczy szerokie spektrum usług związanych z rynkiem
pracy; wsparcie kieruje do osób które gorzej radzą sobie na rynku
pracy (są zagrożone wykluczeniem społecznym) np. osób
niepełnosprawnych, ofiar przemocy etc.

ADECCO pośredniczy w znalezieniu zatrudnienia - prowadzi bazy
profili osób poszukujących pracy i na ich podstawie kieruje oferty
do właściwych beneficjentów. Oferuje także wsparcie w procesie
integracji pracownika z nowym miejscem pracy (3 miesięczny
monitoring nowego pracownika, w razie potrzeby przyuczanie do
zawodu). Aby pozyskać oferty fundacja współpracuje z firmami
(w 2012 było to 1879 firm); rozpoznawalność ADECCO na rynku
sprawia, że wiele firm zgłasza się do fundacji z własnej inicjatywy.

Fundacja
zajmuje się również organizacją wolontariatów społecznych,
organizacją kursów zawodowych; promocją integracji osób
niepełnosprawnych; wsparciem na rzecz rodzin swoich
podopiecznych, współpracą i wsparciem finansowym realizacji
badań (np. współpraca z wydziałem architektury w celu
wypracowanie nowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych).
Skala działań prowadzonych przez fundacje jest szeroka – w 2012 r.
z jej usług skorzystało 13 tys. osób; 3331 klientów fundacji znalazło
zatrudnienie.
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14.06.2013 – spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Esmovia i oficjalne zakończenie wizyty
Spotkanie
poprowadziła
Vaida
Petkeviciute,
po
uzupełnieniu dokumentów ewaluacyjnych i ankiet nastąpiło
oficjalne rozdanie certyfikatów uczestnictwa.
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