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Sprawozdanie z wyjazdu do Walencji w dniach 19 maja -2 czerwca 2013 r. 

Projekt Leonardo da Vinci 
„Opolszczyzna - Walencja – wspó praca w zwalczaniu wykluczenia spo ecznego” 

„Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social exclusion” 

 

Grupa uczestników:  

 Ryszard Wocial (STOP sp. z o.o. – Prezes Zarz du )  

 Beata Winiarska (Pro Silesia sp. z o.o. – Kierownik Oddzia u – doradca zawodowy) 

 Irena Lebiedzi ska (Powiatowy Urz d Pracy w Opolu – Zast pca Dyrektora) 

 Gra yna Klimko (Powiatowy Urz d Pracy w Prudniku - Dyrektor) 

 El bieta Czeczot (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w K dzierzynie – Ko lu - Dyrektor) 

 Iwona Kuli ska (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie G ubczyce – Kierownik ) 

 Zofia Gajewska (Powiatowy Urz d Pracy w Prudniku  - Po rednik pracy I stopnia) 

 Barbara Nieckarz (Powiatowy Urz d Pracy w K dzierzynie – Ko lu - Kierownik Centrum 
Aktywizacji Zawodowej) 

 Edyta Krubasik (Powiatowy Urz d Pracy w K dzierzynie – Ko lu - Zast pca Dyrektora) 

 Sylwia W si ska (O rodek Pomocy Spo ecznej w Ole nie – Pracownik socjalny) 

 Piotr Liniewski (Nyska Regionalna Izba Gospodarcza – Prezes Zarz du) 

 Pawe  Studzi ski (Us ugi w Zakresie Edukacji Jan ski – Zast pca Dyrektora)  
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20.05.2013 – wizyta studyjna w Esmovii, Pintor Martinez Cubells 2, Valencia 

Pierwszy dzie  naszej wizyty rozpocz li my od spotkania z przedstawicielami firmy Esmovia, w jej siedzibie w Walencji 
przy ulicy Pintor Martinez Cubells 2.  

ESMOVIA jest firm  hiszpa sk , która specjalizuje si  w zarz dzaniu projektami mobilno ci w ramach 
Wspólnotowego programu na rzecz uczenia si  przez ca e ycie (Lifelong Learning Programme), 
a dok adniej w ramach programu Leonardo da Vinci, Erasmus i Grundtvig. 

Zostali my przyj ci przez menagera organizacji Pani  Renate Lovallo, która przywita a uczestników grupy, 
opowiedzia a o projekcie „Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social exclusion”. Otrzymali my 
pisemne kontrakty (zawierane mi dzy organizacj  a uczestnikami projektu),  harmonogram  wizyt studyjnych, mapy 
miasta, plan komunikacji miejskiej oraz karty miejskie. 

W dalszej cz ci spotkanie prowadzi a Koordynator Pani Irene Sapina. Pani Koordynator omówi a dzia alno ci Esmovii, 
zwracaj c nasz  uwag  na organizacj  praktyk, programy edukacyjne, seminaria i wizyty studyjne skierowane do 

odzie y  i osób doros ych z terenu ca ej Europy. W/w dzia ania s  prowadzone w ramach projektów europejskich 
finansowanych przez program Uczenie si  przez ca e ycie. Panie podzieli y si  z nami swoj  cenn  wiedz , jak równie  
do wiadczeniem w realizacji projektów. 

Nast pnie Pani  Vaida Petkeviciute – bezpo rednia koordynatorka, zaprosi a nas na krótki spacer po centrum miasta. 
Podczas tego spaceru Pani Vaida wskaza a nam szczególne miejsca i zabytki  m.in. dworzec kolejowy, muzeum 
porcelany, hal  targow . Uzyskali my cenne wskazówki dotycz ce poruszania si  komunikacj  miejsk . 
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20.05.2013 – wizyta profesjonalna - Centro Ocupacional Marxalenes. 

Oko o godziny 11.30 
przybyli my do siedziby 
Centro Ocupacional 
Marxalenes. Jest to 

rodek dla osób 
niepe nosprawnych 
nale cy do zasobów 
sieci IVADIS. Oferuje 
uczestnikom  zaj cia 
terapeutyczne 
w pracowniach m.in. 
ceramicznej, 
ogrodniczej, stolarskiej – 
renowacja mebli. 
Z dzia alno ci tego 

rodka korzysta oko o 
40 osób, posiadaj cych 
umiarkowany b  lekki 
stopie  
niepe nosprawno ci. Uczestnicy korzystaj  ze wsparcia doradców zawodowych i psychologów. Dzia alno  tego 

rodka dziennego to sama jest z dzia alno ci  warsztatów terapii zaj ciowej w Polsce. 
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21.05.2013 – wizyta profesjonalna Confederació Sindical de Comissions Obreras del País 
Valencià (CCOO PV); Pl. Nàpols i Sicília 5, Valencia 

Kolejny dzie  rozpocz li my o godzinie 10:00 wizyt  w siedzibie Confederació Sindical de Comissions Obreras del País 
Valencià. Zostali my powitani przez cz onków CCOO: Ofelia Vila, Imma Martinaz oraz Joan Sifre.  

Confederació Sindical de Comissions 
Obreras jest najwi kszym w Hiszpanii 
zwi zkiem zawodowym. Jego 
pocz tki si gaj  lat sze dziesi tych 
XX w. Zwi zek posiada podwójn  
struktur  organizacyjn  
tj. terytorialn  i bran ow . Cz  
bran owa zajmuje si  sprawami 
pracowniczymi, natomiast cz  
terytorialna jest ukierunkowana na 
sprawy spo eczne i kulturowe 
pracowników. 

 

Aktualnie w Hiszpanii wyst puje 
wysokie bezrobocie (27%), wobec 
powy szego celem zwi zku jest szkolenie pracowników oraz osób bezrobotnych  dostosowuj c ich kwalifikacje do 
potrzeb rynku pracy. 

Przedstawiciele zwi zku podzielili si  z nami swoimi dobrymi praktykami w dziedzinie projektów unijnych jak równie  
w staraniach o popraw  sytuacji kobiet. Zwrócili uwag  na fakt zawierania przez pracodawców tzw. umów 
mieciowych. Wspólnie zauwa yli my, i  jest to problem, który wyst puje w naszym kraju. 

W ramach podpisanych umów CCOO wspó pracuje z Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym 
„Solidarno ” oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Zwi zków Zawodowych. Dzia alno  zwi zku CCOO jest 
uregulowana prawnie , poprzez stosowne ustawy. 
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22.05.2013 – 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 Miejski Urz d Pracy jako s by po rednictwa 
pracy, pomoc dla osób w pozyskaniu odpowiedniej oferty pracy, zgodnej z ich kwalifikacjami. Us ugi skierowane s  
zatem do osób bezrobotnych zamieszkuj cych rejon Walencji. Z dzia alno ci  tej instytucji zapoznali nas jej 
pracownicy: Jose Vincente Terazona oraz Rosa Lopez. 

Wydzia  zajmuje si  po rednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz organizacj  szkole . Raz w tygodniu 
pracownicy Apunt Valencia spotykaj  si  z pracodawcami w poszukiwaniu nowych ofert pracy. Bardzo ceni  sobie 
szybk  reakcj  na potrzeby pracodawców, którzy poszukuj  odpowiednich i konkretnych pracowników. Od przyj cia 
oferty w ci gu 24 godzin jest zorganizowane spotkanie pracodawca – kandydat do pracy. 

Wydzia  urz du miejskiego k adzie nacisk na motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia. Oferuje si  trzy typy pomocy finansowej: 

- pomoc dla firm, które chc  umocni  swoj  pozycj  na rynku pracy, 

- dofinansowanie do wynagrodzenia  pracowników, 

- dla firmy szkol  osoby bezrobotne, zgodnie z zapotrzebowaniem tych firm. 
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23.05.2013 - wizyta profesjonalna w Servef; Baron de Carcer 36 Bajo, Valencia 

W czwartym dniu wizyty spotkali my si  o godzinie 9:30 w Servef z pracownikami: Maribel Perez oraz Belen Moreno. 
Panie omówi y nam zadania 
departament, który zajmuje si  
kursami i szkoleniami dla osób 
bezrobotnych oraz 
zagro onych wykluczeniem 
spo ecznym. Ilo  kursów 
i szkole  jest planowana 
w zale no ci od posiadanych 
zasobów finansowych, 
a tematyka tych szkole  jest 
zale na od potrzeb. Szkolenia 
finansowane  s  w  80%  
ze rodków Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego i 20% ze 
rodków samorz du. Kursy 

prowadzone s  w grupach 15- 
osobowych, po  zako czeniu  
których ka dy uczestnik 
otrzymuje certyfikat. Udzia  
w kursach jest nieodp atny 
i dobrowolny.   

Organizacja jest zlecana firmom zewn trznym, które posiadaj  odpowiedni  akredytacj  urz dów pracy. Instytucja 
posiada 7 o rodków szkolenia, do tej pory przeszkolili 7 500 osób z prowincji Walencja. 

Przeprowadzane szkolenia oceniane s  przez kontrolera i uczniów, bezpo rednio po ich zako czeniu. Ocena ta 
skutkuje w naborach do szkole  w nast pnym roku. Jednostka szkol ca w przypadku niezrealizowania szkolenia na 
odpowiednim poziomie, je eli uczestnik nie jest profesjonalnie przygotowany – ma potr cone koszty odpowiednio za 
osob . 

Servef  nie prowadzi  monitoringu  zatrudnienia osób przeszkolonych. 
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24.05.2013 – wizyta profesjonalna w  Manpower, Gran Via del Margues del  Turia , 55 Valencja. 

Jest to  prywatna agencja pracy zajmuj ca si  zasobami ludzkimi. Podczas spotkania przedstawicielka agencji Pani 
Silvia Pinazo omówi a dzia alno  agencji, która opiera si  na: 

 kontakcie osobistym 
 internetowym portalu og oszeniowym. 

 

Agencja oprócz po rednictwa zajmuje si  tak e szkoleniami. Wynika to z zapotrzebowaniem na pracowników 
o ró nych kwalifikacjach, cz sto zró nicowanych. Pani Silvia przedstawi a formy  doboru kandydatów, pocz wszy od 
rozmowy kwalifikacyjnej, testów j zykowych (np. j zykowe), zbadanie poszczególnych kwalifikacji wymaganych dla 
sektora.  

Agencja wiadczy us ugi  w zakresie pracy  tymczasowej, sezonowej i rekrutacji sta ej. Posiada biura na terenie Europy, 
w tym równie  w Polsce.  

Manpower skutecznie przyci ga kandydatów, gwarantuje firmom szybki  dost p do  potencjalnych pracowników 
zgodnie z ich  wymogami i oczekiwaniami. Dzi ki szerokiemu  wachlarzowi  us ug rekrutacyjnych zapewnia zak adom 
niezb dn  elastyczno . 

W godzinach popo udniowych zwiedzili my tak e miasteczko Sztuki i Nauki  w Walencji, w którym mieszcz  si  muzea, 
kino  IMAX, a tak e najwi ksze w Europie oceanarium i delfinarium. Kompleks ten mie ci si  na obszarze 350 000 m2.  

Zosta  zaprojektowany przez s ynnego hiszpa skiego architekta Santiago Calatrava ze wsparciem Feliksa Candela. 
Z uwagi na ograniczony czas zwiedzili my jedynie Muzeum Nauki (40 000 m2 ). Zaskoczeniem dla mas okaza  si  
budynek w kszta cie szkieletu wieloryba. W rodku  budynku z najnowszymi osi gni ciami nauki i techniki, min. 
Gigantyczne wahad o FOUCAULTA i wystawy interaktywne. 
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25.05.2013 –  dalsza cz  wizyty w Miasteczku  Sztuki  i Nauki w Walencji 

W godzinach  porannych  wyruszyli my ponownie do  Miasteczku  Sztuki  i Nauki  w Walencji celem zwiedzenia 
oceanarium i  delfinarium, które znajduje si  na obszarze 110 000 m2 z 13 ekosystemami  mórz, 500 gatunków fauny, 
a tak e z pi knymi  
rekonstrukcjami wodnych  
krajobrazów. Rozwi zania 
konstrukcyjne budynków 
robi  niesamowite 
wra enie.  

 

 

 

 

 

 

W godzinach popo udniowych w kinie IMAX, mieszcz cym si  w budynku przypominaj cym olbrzymie oko, 

obejrzeli my film dotycz cy historii  rzeki Nil.  
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26.05.2013 –  ca odniowa wycieczka do miasteczka Peniscola, w której mie ci si  zamek 
templariuszy i do miasteczka Morella o  redniowiecznej zabudowie w prowincji Castello 
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27-05-2013r. - wizyta profesjonalna w  IVAJ; Guardia Civil 21, Valencia 

Wizyt  w IVAJ rozpocz o o  godzinie 10 .00 spotkanie z Sekretarzem Generalnym instytucji Juan Carlos Caballero, 
który przywita  uczestników projektu, przedstawi  g ówne cele dzia ania organizacji oraz osoby odpowiedzialne za 
poszczególne jej dzia y (Sebastian Marin Martinez, Dolres Navarro Alcazar, Macarena Bataller Ruiz, Miriam Marco 
Leon, Imaculada Sanjuan Perez). 

Instytucja  skierowana  jest  g ównie  dla  osób  m odych   w  wieku   14-30  r.  .  M odzie  otrzymuje  karnet  na  ró nego  
rodzaju zni ki, aby w pe ni  korzysta  z czasu wolnego, u atwia dost p do dóbr kulturalnych i edukacyjnych, 
spo ecznych, daje mobilno  komunikacyjn .  

Instytucja jest niezale na od rz du centralnego, ma swoj  osobowo  prawn . G ówne zadania to: 

 ochrona praw m odzie y; 
 wsparcie emancypacji; 

 zach canie do udzia u w yciu 
politycznym: 

 wymiana mi dzynarodowa (wymiana 
zykowa dla m odzie y w wieku  od 18 

do 30 r. .); 
 pomoc prawna, ekonomiczna; 

 kszta cenie ustawiczne; 
 kszta cenie zawodowe; 

 pomoc w znalezieniu  mieszkania; 

 prowadzenie kampanii prozdrowotnych; 

 promocja zdrowia. 

 

Jako organizacja zajmuj  si  monitorowaniem czasu wolnego m odzie y. W tym celu szkol  animatorów czasu 
wolnego. Oferuj  tak e wsparcie dla osób m odych, chc cych za  w asn  dzia alno  gospodarcz  (tj. pomoc 
w stworzeniu  biznes planu, sprawy pracownicze, okre lenie ryzyka zawodowego). 
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28.05.2013 – wizyta profesjonalna w ONCE 

Jest to Krajowe Stowarzyszenie Osób Niewidomych, które powsta o w 1938 r. 

Stowarzyszenie posiada 27 oddzia ów 
ca ej Hiszpanii. wiadcz  us ugi  dla trzech 
grup: 

- dla osób niepe nosprawnych 
poszukuj cych zatrudnienia; 

- dla firm, które chc  zatrudni  osoby 
niepe nosprawne; 

- dla osób niepe nosprawnych, które chc  
za  w asn  firm .   
  

Zajmuj  si  osobami z ró nicowanym 
stopniu niepe nosprawno ci, prowadz  dla 
nich po rednictwo pracy, wyszukuj  
odpowiednie oferty pracy, organizuj  
szkolenia typu  szkolenia zawodowe pod 

tem zatrudnienia (g ownie w zakresie obs ugi  urz dze  biurowych, pakowanie owoców, obs uga wózków 
wid owych, pokojowa- obs uga pokoi hotelowych, sprzedawca na stacji  paliw, warsztaty a aktywnego poszukiwania 
pracy „ Daj si  pozna ”, warsztaty, szkolenie uzupe niaj ce (np. obs uga komputera). Oferuj  tak e doradztwo  
zawodowe, pomagaj  w stworzeniu biznes planu.  

W godzinach  popo udniowych mieli my mo liwo  zwiedzania Politechniki w Walencji. Politechnika w Walencji to 
jedna z najlepszych uczelni w Hiszpanii. Posiada wielki, nowoczesny i  znakomicie wyposa ony (kafejki, sklepy, obiekty 
sportowe, banki) campus na obrze ach miasta.  

Warunki socjalne dla studentów s  na wysokim poziomie. Uczelnia dysponuje profesjonalnie wyposa onymi salami 
wyk adowymi oraz laboratoriami. Bardzo cz sto  firmy zajmuj ce si  badaniami wynajmuj  sale Politechniki. 
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29.05.2013 – wizyta profesjonalna w Fundacji CEIMIGRA. 

Wcze niej w tym budynku znajdowa o si  technikum jezuickie. Obecnie jest to fundacja zajmuj ca si  pomoc  
emigrantom, w której pracuje 16 osób i pomaga 50 wolontariuszy. Z dzia  fundacji korzysta rednio ok. 13 000 osób 
w ci gu roku.  

ówne dzia ania CEIMIGRA:  

 uregulowanie statusu emigranta, 
 ubezpieczenie spo eczne, 
 doradztwo w sprawie czenia rodzin,  
 szkolenia – przystosowanie emigranta do ycia w spo eczno ci 

hiszpa skiej (m.in. bezp atne kursy j zykowe), 
 pomoc w znalezieniu odpowiedniej pracy, 
 kszta cenie w zakresie pracowników administracji i organizacji 

pozarz dowych, 
 prowadzenie bada , 
 umo liwienie skorzystania z bezp atnych porad zdrowotnych 

prowadzonych przez lekarzy specjalistów, 
 promuj  dialog mi dzy religiami. 

 

 

Dzia ania fundacji dla wi kszo ci uczestników by y nowo ci , poniewa  w aktualnych miejscach pracy problem 
emigrantów jak na razie nie wyst puje. Osoba oprowadzaj ca Pan Rafael Benitez zaskoczy  nas swoim ogromnym 
zaanga owaniem w wykonywaniu pracy, empati  i yczliwo ci  dla innych. Pan Rafael kilka lat temu przyjecha  do 
Hiszpanii na studia z Ekwadoru. 

 



Projekt Leonardo da Vinci „Opolszczyzna - Walencja – wspó praca w zwalczaniu wykluczenia spo ecznego” 
„Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social exclusion” 

- 13 - 

 30.05.2013 – Centro Especial de Empleo 

 

Wizyta w zak adzie pracy 
chronionej. Nasz  grup  
oprowadzi  Pan  Salvador  Picot  –  
Dyrektor zak adu.  W zak adzie tym 

 zatrudnione osoby 
niepe nosprawne 
o zró nicowanym stopniu – lekkim 
lub umiarkowanym. Pracownicy 
zajmuj  si  prowadzeniem 
archiwum dla firm zewn trznych 
oraz archiwizacj  dokumentów 
zleconych przez inne zak ady. 
Ponadto dysponuj  w asn  
drukarni , która zajmuje si  
produkcj  ulotek, folderów 
reklamowych. O rodek pracy 
zatrudnia 124 osoby, z których 
80% stanowi  osoby 
niepe nosprawne. 
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W godzinach popo udniowych - wizyta profesjonalna na Uniwersytecie w Walencji 

W budynku Uniwersytetu w Walencji w samym wej ciu przywita a nasz  grup  Pani przewodnik Pepa Guillet. Pani 
zapozna a nas z histori  uczelni, oprowadzaj c po jej zabytkowej cz ci, m.in.  Sala Rektorska, Palio Rektorskie, Aula, 
dziedziniec, kaplica. Uniwersytet w Walencji powsta  na prze omie XIV i XV wieku. Powstanie tego uniwersytetu 
nast pi o z inicjatywy elity intelektualnej oraz zamo nych mieszka ców Walencji. Obecnie na uniwersytecie kszta ci 
si  ok. 20 tys. studentów. 
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31.05.2013 – wizyta profesjonalna w Instituto Valenciano de Accion Social, Avda/Puerto 108; 
46 023 Valencia 

Pan Manuel Lopez Dyrektor przywita  nas instytucji. O dzia alno ci tej publicznej instytucji oraz zwi zanych z nim 
instytucji opowiadali pracownicy Jose Gil oraz Maria Sorzano.  

Nasza grupa mia a mo liwo  pozna  specyfik  i struktur  instytutu zajmuj cego si  dzia aniami spo ecznymi g ównie 
dla osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym. Warto zauwa , e 66% beneficjentów stanowi  osoby 
niepe nosprawne.  

ówne dzia ania: 

 po rednictwo pracy (prowadzi biuro pracy), 

 prowadzi i koordynuje prac  centrów opieki dla osób niepe nosprawnych i o rodków pracy, 

 prowadzi telefon us ug spo ecznych, 

 realizuje projekty europejskie, 

 prowadzi bazy danych z profilami osób poszukuj cych zatrudnienia. 
Prowadzi centra pobytu dziennego oraz o rodki pracy. O rodki pracy specjalizuj  si  w ró nych bran ach us ugowych 
np. ogrodnictwo, us ugi informatyczne, sprz tanie. 

Podczas wcze niejszych wizyt mieli my mo liwo  zapozna  si  z funkcjonowaniem centrum pobytu dziennego oraz 
rodkiem pracy, podlegaj cym pod IVADIS.  

 

  



Projekt Leonardo da Vinci „Opolszczyzna - Walencja – wspó praca w zwalczaniu wykluczenia spo ecznego” 
„Opolszczyzna – Valencja – cooperation in reducting social exclusion” 
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01.06.2013 – spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Esmovia i oficjalne zako czenie wizyty 

Spotkanie ewaluacyjne poprowadzi a Vaida Petkeviciute. Ka dy z uczestników otrzyma  do wype nienia dokumenty 
ewaluacyjne. Po dokonaniu niezb dnych wpisów nast pi o uroczyste wr czenie  certyfikatów uczestnictwa. 

Uczestnicy projektu jednog nie doszli do wniosku, e mi dzynarodowa mobilno  jest jedn  z najlepszych 
mo liwo ci do nabycia nowych umiej tno ci, a tym samym wykorzystania zdobytej wiedzy i do wiadczenia 
w doskonaleniu zawodowym jak i osobistym. 

 


