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21. Małgorzata Waszak 
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I Informacje o projekcie 

 

Projekt miał na celu podwyższenie poziomu i jakości kształcenia ustawicznego 

osób dorosłych poprzez wprowadzenie rozwiązań i narzędzi wypracowanych 

w instytucjach, z którymi uczestnicy spotkali się podczas wymiany doświadczeń. 

Ulepszanie systemu kształcenia ustawicznego było głównym celem wszystkich 

partnerów projektu.  

Kształcenie ustawiczne ma szczególne znaczenie w rozwoju współczesnych 

społeczeństw, uznawane jest za jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju 

współczesnych gospodarek. Stale uzupełniane kwalifikacje to wyższa innowacyjność, 

wyższa produktywność pracy, a więc wyższa liczba miejsc pracy. Wysokie i stale 

aktualizowane kwalifikacje to lepsza pozycja na rynku pracy, a co za tym idzie wyższe 

dochody, wyższy standard życia i większy udział w życiu gospodarczym kraju. Dlatego 

też poznanie praktyk stosowanych poza granicami kraju było ważne dla wszystkich 

partnerów.  

Celem projektu było przeniesienie dobrych praktyk z Włoch i zaadaptowanie 

ich na polskim rynku. Projekt zakładał wymianę doświadczeń między polskimi 

i włoskimi instytucjami, które bezpośrednio (urzędy pracy, fundacje, szkoły), czy też 

pośrednio (władze lokalne) zajmują się kwestią kształcenia ustawicznego. Główne 

obszary potrzeb, na które odpowiadał projekt to: zmieniająca się sytuacja na rynku 

pracy i brak ścisłej współpracy różnych instytucji działających w obszarze 

pośrednictwa, doradztwa zawodowego, kształcenia oraz lokalnych partnerów rynku 

pracy.  

Cele szczegółowe: wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego, 

poradnictwa zawodowego, metod szkolenia i kształcenia zawodowego, 

funkcjonowania służb zatrudnienia, systemu edukacji, sposobów określania potrzeb 

szkoleniowych; podwyższenie umiejętności, kwalifikacji i poziomu jakości pracy 
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uczestników projektu; zwiększenie motywacji i efektywności uczestników 

w działaniach na rzecz kształcenia ustawicznego.  

Rezultaty: nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktyki w zakresie kształcenia 

ustawicznego, organizacji szkoleń; zwiększenie efektywności i jakości świadczonych 

usług wszystkich partnerów.  

Projekt trwał od 1 września 2013 do 31 lipca 2014 roku. Obejmował wyjazdy 2 

grup po 12 osób do Włoch oraz seminarium po zakończeniu cyklu wymian i inne 

działania organizacyjne. Wymiana trwała 2 tygodnie dla każdej grupy.  

Uczestnicy wymiany doświadczeń w codziennej działalności zajmują się 

problematyką związaną z kształceniem ustawicznym osób dorosłych. Dzięki udziałowi 

w projekcie wszyscy uczestnicy podwyższyli swoje kompetencje w zakresie 

kształcenia dorosłych, posiedli wiedzę na temat funkcjonowania kształcenia 

ustawicznego a przede wszystkim na temat współpracy pomiędzy jednostkami 

zajmującymi się kształceniem osób dorosłych. 

Beneficjentami projektu byli: 

 pracownicy PUP w Środzie Wielkopolskiej (10 osób),  

 Starosta Średzki oraz Wicestarosta Średzki,  

 pracownicy PUP w Koninie (8 osób), 

 Starosta Koniński oraz Wicestarosta Koniński, 

 przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (2 os.) 

 pracownicy Fundacji Gospodarczej Pro Europa, prowadzącej usługi 

poradnictwa i doradztwa zawodowego (2 osoby). 

Beneficjenci zainteresowani wyjazdem posiadali stosowne kwalifikacje, m.in. 

brali udział w licznych szkoleniach. Posiadali doświadczenie zawodowe w zakresie 

organizowania szkoleń oraz kształcenia dorosłych, a także doświadczenie zawodowe 

(w zakresie poradnictwa, doradztwa, organizacji czy przeprowadzania szkoleń).  

Beneficjenci programu zdają sobie sprawę, że kształcenie ustawiczne jest 

jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która dąży do stworzenia silnej europejskiej 
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gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój nauki, techniki, przemiany dokonujące się 

w skali globalnej, regionalnej i lokalnej sprawiają, że człowiek musi stale się rozwijać, 

poszerzać swoją wiedzę, umiejętności, zdobywać nowe kwalifikacje. W obliczu 

zmieniającego się życia i warunków pracy człowieka, niezbędne jest dostosowanie się 

do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie i doskonalenie swoich 

umiejętności. Sprostanie tym wyzwaniom cywilizacji możliwe jest dzięki obecności 

kształcenia ustawicznego i wzrastającemu poziomowi edukacji. Idea kształcenia 

ustawicznego i inwestowanie w siebie, w swój rozwój ma w dzisiejszych czasach 

ogromne znaczenie, a przekłada się to również na wzrost i rozwój postępu 

społecznego i gospodarczego. Uczestnicy dostrzegli konieczność wymiany 

doświadczeń w powyższym zakresie, przygotowania się do zmian i opanowania 

umiejętności wdrażania nowych doświadczeń w procesie kształcenia ustawicznego.   

Południowe Włochy zmagają się z bierną lub roszczeniową postawą osób 

bezrobotnych, wciąż jeszcze spotykaną u licznej grupy bezrobotnych w Polsce. 

Jednocześnie Włochy mają większe doświadczenie w zakresie kształcenia 

ustawicznego (wskaźnik lifelong learning we Włoszech w roku 2000 wynosił 5% 

a w Polsce 0%). Udział osób starszych w kształceniu ustawicznym we Włoszech był 

w 2010 roku dwukrotnie większy niż w Polsce. Poza tym we Włoszech podjęto pracę 

nad utworzeniem legislacyjnych ram współpracy między różnymi resortami, 

instytucjami i różnymi organizacjami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.  

CESIE jako partner przyjmujący został wybrany ze względu na bogate 

doświadczenie w tematyce kształcenia ustawicznego, wielkość i profesjonalizm oraz 

doświadczenie w realizacji Programu Leonardo da Vinci.  
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II Lider Projektu  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej jest jedną z jednostek 

organizacyjnych powiatu średzkiego, zatrudniającą 26 pracowników.  Głównym celem 

działalności urzędu jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa 

osób poszukujących pracy poprzez udzielanie im pomocy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia, a także wspieranie pracodawców w znajdowaniu najlepszych 

pracowników.  Misja ta jest realizowana m.in. poprzez profesjonalne świadczenie 

usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, doradczych, szkoleniowych. Na jakość 

świadczonych usług ma wpływ właściwy dobór pracowników pod względem 

wykształcenia i doświadczenia, podnoszenie ich umiejętności i kwalifikacji m.in. 

poprzez udział w szkoleniach, osobiste zaangażowanie kadry. Pracownicy PUP 

w szczególności pośrednicy pracy i doradcy zawodowi chcą wpłynąć na postawę 

klientów, aby stali się aktywnymi i świadomymi uczestnikami rynku pracy, zdawali 

sobie sprawę z konieczności dbania o ciągły rozwój zawodowy. Przy realizacji celów 

urząd stara się współdziałać z organizacjami o różnym charakterze i zdobywać wiedzę 

na temat stosowanych przez nich rozwiązań. PUP współpracuje m.in. z OHP, 

agencjami zatrudnienia, licznymi jednostkami szkoleniowymi, z organami samorządu 

terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, takimi jak ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, a nawet służbą więzienną. Ponadto 

urząd stara się nawiązywać współpracę ze szkołami gimnazjalnymi 

i ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu, poprzez organizację licznych spotkań 

informacyjnych dot. wyboru ścieżki rozwoju zawodowego i oferty urzędu pracy. PUP 

posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, 

w perspektywie finansowej 2004 – 2006 PUP realizował 10 projektów, 

w perspektywie finansowej 2007 – 2013 realizował 4 proj. W skutek podstawowej 
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działalności oraz realizacji projektów PUP miał możliwość przeszkolenia bardzo licznej 

grupy osób; od 2004 r. w ramach 174 kursów, przeszkolonych zostało 1416 osób. 

Pracownicy PUP posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób dorosłych, 

posiadają certyfikaty z ukończonych szkoleń w zakresie organizacji szkoleń oraz 

certyfikaty z zakresu pracy z klientami i identyfikowania ich potrzeb. PUP ma 

świadomość, że istnieje konieczność ciągłego doskonalenia systemu kształcenia, 

dlatego poznanie schematów działania partnerów i instytucji współpracujących 

z urzędem pozwoli na wykorzystanie na terenie powiatu najlepszych rozwiązań 

i praktyk stosowanych w kraju i za granicą. 
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III Partnerzy Projektu 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie  

 

Jest powiatową jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

Swoim obszarem działania obejmuje 14 gmin powiatu konińskiego oraz miasto Konin. 

Do zadań w zakresie polityki rynku pracy należy m. in. inicjowanie, organizowanie 

i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, których elementem są szkolenia.  

PUP w Koninie realizował wiele projektów współfinansowanych ze środków UE 

(perspektywa finansowa 2007-2013) w ramach których przeszkolono 822 osoby 

bezrobotne. Poza tym PUP realizował projekty w perspektywie finansowej 2004-

2006, w ramach których również aktywizował osoby bezrobotne. PUP w Koninie 

aktywnie uczestniczy w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy, 

w ramach którego brał udział w forum ”Kształcenie Ustawiczne w Wielkopolsce”.  

Zachodzące zmiany, wymuszają konieczność podnoszenia poziomu 

wykształcenia, ciągłego poszerzania swojej wiedzy, w celu przystosowania się do 

zmiennej rzeczywistości, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości, jakie 

tworzą nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pewnym 

rozwiązaniem, pozwalającym jednostkom odnaleźć się w społeczeństwie 

informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy jest m.in. zapewnienie im możliwości 

kształcenia się w ciągu całego życia. Kwalifikacje osób bezrobotnych są istotnym 

atutem, który zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia. Wpływ posiadanych 

kwalifikacji na sytuacje osób chcących podjąć zatrudnienie jest również 

odzwierciedlony w ewidencji osób bezrobotnych. Pracownicy zatrudnieni w PUP zdają 

sobie sprawę z wagi kształcenia ustawicznego osób dorosłych, posiadają 

doświadczenie w organizowaniu szkoleń, potrafią diagnozować potrzeby szkoleniowe. 

 



Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu ”Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”, finansowanego ze 

środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 

~ 9 ~ 

 

2. Fundacja Gospodarcza Pro Europa  

 

Jest niezależną organizacją pozarządową działającą od 2002 r. w obszarach 

rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich, kształcenia 

zawodowego dorosłych, wspierania zatrudnienia, walki z wykluczeniem społecznym 

oraz doradztwa. Aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi, szczególnie 

służbami zatrudnienia oraz instytucjami pomocy społecznej, a także środowiskami 

naukowymi i uczelniami wyższymi. Do zadań Fundacji należy także działalność 

wydawnicza, organizacja konferencji i sympozjów oraz wizyt studyjnych. Fundacja 

posiada wpis do RIS i prowadzi corocznie ok. 150 szkoleń zawodowych zarówno dla 

os. pracujących, jak i bezrobotnych. Szkolenia realizowane są zgodnie z wymogami 

MEN dotyczącymi kształcenia dorosłych, prowadzony jest nadzór pedagogiczny 

i ciągły monitoring jakości. Wysoką jakość kształcenia potwierdza certyfikat ISO 

9001:2008 w dziedzinie organizacji szkoleń dla osób dorosłych. Fundacja dysponuje 

doskonałą bazą merytoryczną (ok. 250 współpracujących trenerów) i techniczną 

(współpraca z renomowanymi ośrodkami konferencyjnymi, mobilna pracownia 

komp.) do realizacji szkoleń. 

Kształcenie zawodowe osób dorosłych jest ważnym elementem wielu 

projektów europejskich realizowanych przez Fundację: Jęz. angielski w adm. 

publicznej (2005-2006, ZPORR); Partnerstwo Rodzina Równość Praca (PIW EQUAL, 

projekt ponadnarodowy – Hiszpania, Grecja, Francja, Słowenia, Włochy, 2005-2008, 

wyróżnienie MRR „Jaskółka Rynku Pracy”); Akcelerator (2009-2010,PO KL); 

MENTORING 50+: innowacyjne wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników dla 

rozwoju zasobów ludzkich (2010-obecnie, PO KL, projekt innowacyjny); Migaj z nami 

(2010-2011,PO KL); Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej (2010-2013, PO 

KL); Zawodowy Start - projekt dla osób długotrwale bezrobotnych szukających 

zatrudnienia  2012-2014 r. POKL 
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Fundacja realizuje także liczne proj. w okresie przedakcesyjnym: GRYF, 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, granty Banku Światowego. Ponadto 

Fundacja w ramach działalności statutowej prowadzi 2 Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (w Gdańsku i Toruniu) i aktywnie promuje ideę partnerstwa 

wielosektorowego w tworzeniu i wspieraniu trwałości podmiotów ekonomii 

społecznej. Współpracuje z partnerami z biznesu (Regionalna Izba Gospodarczą 

Pomorza i Izbą Przemysłowo Handlową z Torunia) w zakresie kształcenia 

zawodowego, badań rynku pracy. W 2012 roku przeszkoliła blisko 3000 osób na 280 

kursach zawodowych i szkoleniach. 

 

3. CESIE - Centro Studi Ed Iniciative Europeo – Europejskie Centrum Badań 

i Inicjatyw  

 

Jest pozarządową organizacją, działającą na zasadzie non-profit, powstałą 

w 2001 roku z inspiracji Danilo Dolci. CESIE znajduje się w: Trappeto (Sycylia, Włochy); 

Palermo; Floriana (Malta), Aleksandrii (Egipt), Dakar (Senegal) Kathmandu (Nepal) 

i Bhubaneswar (Indie). CESIE (Palermo) koordynuje CESIE Federacją, w którym ponad 

30 organizacji na całym świecie działa i podziela cele CESIE. Od 2001 roku zostało 

zrealizowane ponad 400 projektów. Aktualnie koordynują ponad 90 projektów na 

szczeblu lokalnym, europejskim, euro-śródziemnomorskim oraz na poziomie 

międzynarodowym, zapewniając bezpośrednie korzyści dla 100.000 ludzi. Główni 

darczyńcy instytucjonalni, to: Unia Europejska, Rada Palermo, regionu Sycylii 

i włoskiego rządu. CESIE jest Europejskim Stowarzyszeniem oficjalnie uznanym przez 

Komisję Europejską, z którym mają podpisaną umowę ramową o partnerstwie. 

Stowarzyszenie promuje kulturę, edukację, naukę i rozwój gospodarczy, 

dokładnego stosowania innowacyjnych i aktywnych narzędzi i metod na poziomie 

lokalnym jak i międzynarodowym. W 2001 r. CESIE uzyskał status oficjalnego partnera 

przez Uniwersytet w Palermo. Prowadzą projekt metodologii oraz kwestii płci 
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z partnerami z: Wydziału Nauk Politycznych w Wiedniu School of Governance, Szkoła 

Nauk Społecznych w Durham University, Uniwersytet w Pizie, Panteon Uniwersytetu 

w Atenach, Uniwersytet Bazylejski, Uniwersytetu we Florencji, Uniwersytet w Tartu 

oraz Śródziemnomorskiego Instytutu Studiów Gender. Dzięki akredytacji z Kolegium 

Europejskiego w Parmie i Pedro Arrupe Centro, CESIE regularnie organizuje dla 

studentów studiów magisterskich ostatnich lat - pracy. Obecnie są zaangażowani 

w projekty szkoleniowe w zakresie infrastruktury krytycznej z Fraunhofer Institute. 

CESIE jest członkiem-założycielem i partnerem badania w następujących sieciach: 

Euro-Med Płeć Connection (www.genderconnection.org), sieć Euro-

Śródziemnomorskich instytucji działających obszarze związanych z płcią; Euro-

Śródziemnomorskiego Platforma Młodzieży (ponad 5000 członków instytucji, 

www.euromedp.org); COMED, sieć wspierania celów partnerstwa euro-

śródziemnomorskiego porozumienia (proces barceloński); Euro-Med Youth Sieć 

Zapobiegania Handlowi (www.youth-trafficking.net); Euro-Med Young Artists 

Network (www.emyan.org). 

 

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

 

Jest szkołą publiczną. Szkoła funkcjonowała od 01.01.1963 r. jako Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, dostosowaniem do 

lokalnych potrzeb kształcenia młodzieży na poziomie szkół średnich, w roku 1982 

szkołę przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie 

Wlkp.  

W 2013 zostało utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Środzie Wielkopolskiej. Klasopracownie przedmiotów ogólnych posiadają zaplecze 

ogólnodydaktyczne i specjalistyczne, klasopracownie przedmiotów zawodowych są 

bogato wyposażone w zaplecze ogólnodydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, który 

pozwala na bardzo dobre przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu. Oprócz 
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tego szkoła posiada dodatkowe zasoby, które stanowią doskonałe uzupełnienie 

realizowanych kierunków, są to: Sala multimedialna, Centrum Informacji 

Multimedialnej, Szkolny Ośrodek Kariery, (w którym uczniowie zdobywają wiedzę 

i umiejętności, a także kształtują postawy i zachowania niezbędne do realizowania 

swojej drogi zawodowej, poznają reguły rządzące rynkiem pracy), Ośrodek Szkolenia 

Kierowców.  

Misją szkoły jest: traktowanie podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli 

budowanie środowiska wychowawczego, które umożliwia integralny rozwój młodego 

człowieka we wszystkich sferach jego osobowości - człowieka pełnowymiarowego, 

o szerokich zainteresowaniach i wysokiej kulturze osobistej, aktywnego obywatela 

i szczerego patriotę, odpowiedzialnego, uczciwego i wrażliwego, ukierunkowanie 

procesu wychowawczego na dobro ucznia, zmierzające do ułatwienia osiągnięcia 

przez niego powodzenia życiowego i sukcesu zawodowego, zachowania zdrowia 

i sprawności fizycznej; tworzenie szkoły współistniejącej ze środowiskiem i otwartej 

na inicjatywy, kreującej wartościowych obywateli Polski, Europy i Świata. Centrum 

realizuje szkolenia współfinansowane ze środków UE, których celem jest podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych zwiększających szanse uczniów 

i uczennic na lokalnym i regionalnym rynku pracy.  

 

5. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

Funkcjonuje od 01.01.1999 roku na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1952 ze zm), Statutu 

Powiatu Średzkiego (Uchwała Ne XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 

sierpnia 2001 r. ze zm.), Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Środzie Wlkp., stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu 

Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku. Organy władzy publicznej to: Rada Powiatu, 

Zarząd Powiatu, Starosta i Wicestarosta.  
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Misją Starostwa Powiatowego jest jak najlepsze realizowanie zasad 

samorządności ukierunkowanej na świadczenie usług zaspokajających potrzeby 

społeczności lokalnej i wszechstronny rozwój powiatu. Jakość, efektywność 

i skuteczność w zakresie realizacji zadań publicznych, poprawa kultury pracy i rozwój 

organizacyjny Starostwa, to niektóre z czynników sprzyjających partnerskim relacjom 

między władzą samorządową a mieszkańcami powiatu. 

 Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej jest 

stworzenie w powiecie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju opartego 

na przedsiębiorczej, mobilnej i wykształconej społeczności lokalnej oraz spełnienie 

oczekiwań każdego mieszkańca w zakresie zapewnienia profesjonalnej i przyjaznej 

obsługi.  

Starostwo Powiatowe, jako jednostka nadrzędna nad PUP i CKZiU jest 

odpowiedzialne za zadania wynikające z obowiązków tych jednostek. Władze powiatu 

szukają nowych rozwiązań, które mają pozwolić na lepsze funkcjonowanie szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 

6. Starostwo Powiatowe w Koninie 

 

Zakres działalności Starostwa Powiatowego w Koninie określają zadania 

powiatu wyznaczone w ustawie o samorządzie powiatowym. Zgodnie z tym starostwo 

powiatowe załatwia sprawy i wydaje decyzje w zakresie: edukacji publicznej, promocji 

i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dróg publicznych, kultury, kultury fizycznej 

i turystyki, geodezji, katastru i kartografii, administracji architektoniczno budowlanej, 

rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony 

środowiska, porządku publicznego i innych.  

W ramach wykonywanych zadań powiat posiada jednostki organizacyjne, które 

realizują zadania własne i zlecone. W ramach tych zadań realizowane są również 

projekty finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej 
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i innych instytucji o zasięgu ponad krajowym. Projekty są skierowane do określonych 

grup docelowych m.in. osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest powiat (projekty edukacyjne). Ponadto Starostwo 

Powiatowe w Koninie realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja tych 

projektów jest możliwa dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników urzędu 

i jednostek organizacyjnych. Jako jednostka sprawująca nadzór nad czynnościami 

wykonywanymi przez PUP w Koninie oraz szkoły ponadgimnazjalne  

Starostwo jest zorientowane w obecnej sytuacji na rynku pracy, posiada 

wiedzę na temat kształcenia ustawicznego, jego roli w gospodarce oraz 

doświadczenie we współpracy z instytucjami zajmującymi się powyższą 

problematyką. Starostwo Powiatowe w Koninie jest nastawione na ciągłą poprawę 

warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej, opartego 

na przedsiębiorczości, mobilności i wykształceniu. Stara się podnosić poziom obsługi 

klientów i usług świadczonych przez urząd i jego jednostki. 
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IV Kształcenie ustawiczne  

 

W dobie nieustannie zmieniających się warunków pracy oraz samego życia 

człowieka, niezbędne jest dostosowywanie się do tych zmian. Dotyczy to szczególnie 

potrzeby czy wręcz nakazu doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. 

Przyczynia się do tego rozwój nauki i techniki.  

Najlepszą opcją na sprostanie wymaganiom dzisiejszej cywilizacji i wciąż 

ewoluującej technologii jest podjęcia kształcenia ustawicznego (ciągłego). 

Dodatkowym atutem tego rodzaju edukacji jest to, że posiada ona szeroką ofertę, jest 

powszechnie dostępna i dostosowana do wymagań oraz możliwości danego 

człowieka. Kształcenie ustawiczne to inaczej kształcenie permanentne, trwające do 

końca życia. Określa się je jako ogół procesów oświatowo-wychowawczych, 

stanowiących przedłużenie kształcenia w szkołach podstawowych, średnich, 

zasadniczych i wyższych.  

Proces kształcenia ustawicznego pozwala na wszechstronne rozwinięcie 

osobowości i sprawności umysłowej dorosłego już człowieka, rozwija zdolności, 

wzbogaca wiedzę i podnosi poziom kwalifikacji zawodowych. Realizowany jest on 

indywidualnie, grupowo bądź w ramach określonych instytucji. Podlega on 

określonym normom, w tym m.in. zasadzie poszukiwania optymalnych dla danej 

jednostki ludzkiej treści, form i metod kształcenia ustawicznego.  

Kształcenie ustawiczne cechuje się:  

 wielością organizatorów, czyli instytucji nauczania, 

 różnorodnością form edukacji, 

 wielopoziomowością, 

 ciągłością i wewnętrzną spójnością. 
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Kształcenie ustawiczne pełni funkcje:  

 adaptacyjną (przystosowanie się do zmian w technologii czy wyposażeniu 

maszynowo-narzędziowym), 

 wyrównawczą (wyrównanie braków w związku z założonym poziomem 

kwalifikacji), 

 renowacyjną (przyswojenie nowych wiadomości oraz umiejętności 

zawodowych na skutek postępu techniki i nauki). 

Istnieją następujące formy kształcenia ustawicznego: szkolne (m.in. szkoły dla 

dorosłych, w tym np. Uniwersytety Trzeciego Wieku, publiczne, prywatne) 

i pozaszkolne (prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne, 

zakłady pracy, fundacje, kluby zainteresowań). Najpopularniejszą formą kształcenia 

ustawicznego są kursy zawodowe. Można także uczyć się dzięki czytaniu czasopism 

edukacyjnych, za pomocą internetu czy poprzez uczestnictwo w seminariach.  

Kształcenie ustawiczne jest niezbędne dla współczesnego, dorosłego 

człowieka. W dobie otaczającego nas rozwoju zdobyte przez nasz wcześniej 

kwalifikacje szybko ulegają dezaktualizacji, zaś wcześniejsza wiedza zostaje z czasem 

zapomniana. Inwestowanie w szerszą i aktualną wiedzę oraz wyższe kwalifikacje 

wpłynie na efektywność naszej pracy. A co za tym idzie – podniesie jakość naszego 

życia i pozwoli na uzyskanie lepszego stanowiska pracy. 

Kształcenie ustawiczne we Włoszech zaczęło rozwijać się wcześniej niż w 

Polsce, ze względu na ich dużo wcześniejsze przystąpienie do UE. Obecnie stopy 

bezrobocia w obu krajach są porównywalne a możliwość korzystania z funduszy 

unijnych pozwala na wyrównanie poziomu realizacji kształcenia ustawicznego w obu 

państwach. 
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V Instytucje we Włoszech 

 

1. CESIE (Centro Studi Ed Iniciative Europeo)  

CESIE-Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw - jest europejską organizacją 

pozarządową typu non-profit .  

Organizacja działa na rzecz promocji rozwoju kulturalnego, edukacyjnego, 

naukowego i gospodarczego, zarówno na poziomie lokalnym i międzynarodowym 

poprzez wdrażanie innowacyjnych narzędzi i metodologii zatrudnienia.  

Biuro koordynujące CESIE można znaleźć w centrum Palermo, na Sycylii i ma pięć 

operacyjnych biur w Egipcie, Indiach, Nepalu, na Malcie i Senegalu.  

CELE:  

Promowanie dialogu międzykulturowego . 

Wspieranie integracji społecznej i równych szans . 

Umożliwienie kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego.  

Promowanie odpowiedzialnego i wspierającego rozwoju globalnego. 

Rozwijanie i tworzenie sieci współpracy na poziomie lokalnym i międzynarodowym.  

Zachęcanie do współpracy międzynarodowej.  

Promowanie nowych rozwiązań, działając jako pomost między badaniami i wiedzą.  

Promowanie metody uczenia się przez działanie. 

Idea utworzenia CESIE zrodziła się w 2001 roku z doświadczeń i kontaktów 

niektórych z jej członków-założycieli wraz z Danilo Dolci. Danilo Dolci Przyjechał na 

Sycylię na początku lat 50. i odegrał bardzo ważną rolę w walce z mafią. Poświęcił 

swoje życie dla sprawy ubogich, na obszarach Trappeto i Partinico (Palermo). Praca 

Dolci charakteryzuje się głównie wykorzystaniem pokojowych metod (strajk głodowy, 

pokojowe marsze) oraz wsparciem prostych ludzi: rybaków, rolników. Później Dolci 

skupił swoją pracę na edukacji, we współpracy z nauczycielami, profesorami 

uniwersytetów, również z udziałem dzieci i rodziców, aby odnowić proces edukacyjny 
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poprzez bardziej humanistyczne podejście (nacisk na świadomość potrzeb uczniów i 

ich motywacji).  

CESIE przeniósł trochę tych wszystkich doświadczeń w obszar swojej pracy, 

głównie w edukacji pozaformalnej z młodzieżą i dorosłymi. CESIE wykorzystuje 

metody oparte na niestosowaniu przemocy i koncentruje się na relacjach 

międzyludzkich. W 2001 CESIE uzyskała status oficjalnego partnera Uniwersytetu w 

Palermo. CESIE jest pozarządową organizacją, działającą na zasadzie non-profit. 

Organizacja ma swoje oddziały w: Trappeto (Sycylia, Włochy); Palermo; Floriana 

(Malta), Aleksandrii (Egipt), Dakar (Senegal) Kathmandu (Nepal) i Bhubaneswar 

(Indie). CESIE (Palermo) koordynuje CESIE Federacją, w którym działa ponad 30 

organizacji na całym świecie. Od 2001 roku zostało zrealizowane ponad 400 

projektów. Aktualnie koordynują ponad 90 projektów na szczeblu lokalnym, 

europejskim, euro-śródziemnomorskim oraz na poziomie międzynarodowym, 

zapewniając bezpośrednie korzyści dla 100.000 ludzi.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez 6 Działów:  

1) Społeczno-kulturalny – dział realizuje projekty, które spełniają indywidualne 

potrzeby edukacyjne w lokalnym kontekście społecznym. Projekty są rozwijane 

głównie w mieście Palermo, a w szczególności w regionie "Albergheria".  

2) Europejski Program Współpracy – dział ten zajmuje się przede wszystkim wymianą 

doświadczeń i najlepszych praktyk w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań dla 

zagadnień istotnych w całej Europie.  

3) Departament Współpracy Międzynarodowej – jest odpowiedzialny za promowanie 

dialogu i europejskich rozwiązań w rozwoju innych regionów świata poprzez 

wdrażanie zintegrowanych projektów, które spełniają rzeczywiste potrzeby 

krajów/obszarów, w których są wdrażane.  

4) Kształcenia Zawodowego - promuje kursy językowe i zawodowe oraz prowadzi 

projekty szkoleniowe.  
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5) Mobilność – dział ten promuje mobilność młodych oraz dorosłych w kraju i za 

granicą, aby umożliwić im wzbogacenie kompetencji kulturowy i interpersonalnych.  

6) Służba cywilna – dział ten koordynuje pracę wolontariuszy z całego świata.  

 

Uczestnicy I grupy podczas zajęć w CESIE 
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Uczestnicy II grupy wraz z pracownikami CESIE 

 

Artykuł o wymianie na stronie CESIE: 

http://cesie.org/en/in-azione/mobilita/tkefce/  

 

Dane teleadresowe: 

Via Roma 94 

 90133 Palermo, Italy 

 Tel: +39 0916164224 

www: http://cesie.org/en/  

 

2. Stowarzyszenie Moltivolti 

Moltivolti to wieloaspektowe miejsce, w którym znajduje się 18 stanowisk 

utworzonych dla firm współpracujących w ramach co-workingu oraz z sąsiadujący bar 

i restauracja. 

Moltivolti to możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym 

pomieszczeniu, wykorzystywana głównie przez osoby pracująca bez etatu, realizujące 

projekty na zlecenie, najczęściej specjalizujące się w danej dziedzinie. Oprócz 

http://cesie.org/en/in-azione/mobilita/tkefce/
http://cesie.org/en/
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struktury sieci centrum daje możliwość owocnej wymiany doświadczeń i najlepszych 

praktyk. W centrum można uzyskać przydatne usługi. 

Pomysł, aby również wykorzystać powierzchnię na restaurację wynika ze 

świadomości, że jedzenie działa jak spoiwo między różnymi kulturami i zachęca do 

interakcji.  Posiłki, w rzeczywistości, stanowią punkt spotkań.  Moltivolti wspiera 

organizację wydarzeń międzykulturowych, w których dla uczestników serwowane są 

typowe dania kuchni z różnych kultur, w celu podkreślenia różnorodności 

i budowania relacji między mieszkańcami i migrantami w Palermo. 

Wymiar międzykulturowy ma również odzwierciedlenie w pracownikach 

zaangażowanych w prowadzenie restauracji, pracują tam osoby m. in. z Hiszpanii, 

Afganistanu, Senegalu i Zambii.   

Prowadzenie restauracji pomaga dodatkowo utrzymać Stowarzyszenie, 

z wypracowanych zysków opłacany jest czynsz oraz wszystkie media. 

Nieprzypadkowy jest wybór miejsca, w którym znajduje się Stowarzyszenie - Piazza 

Santa Chiara w sercu zabytkowego rynku Ballaro jest to obszar miejski, który 

charakteryzuje się wyjątkową złożonością.   

Głównym celem stowarzyszenia jest wzbogacanie kulturowe poprzez wymianę 

społeczną, wzmacnianie i ochronę zasobów lokalnych oraz przezwyciężenie 

uprzedzeń i integracji między narodami.  
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Uczestnicy projektu wraz z członkami stowarzyszenia. 

 

Uczestnicy podczas wykładu w MOLTIVOLTI. 

 

3. Multikulturowe przedszkole – Giardino di Madre Terea 
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Pomysł utworzenia przedszkola o nazwie "Giardino di Madre Teresa" ("Ogród 

Matki Teresy") należy do serii usług, służących poprawie sytuacji migrantów 

w mieście Palermo.   

Przedszkole jest zarządzane przez mieszany zespół specjalistów, 

wychowawców, nauczycieli, mediatorów kulturowych i wolontariuszy.   

Przedszkole jest przestrzenią, która została stworzona, aby zaspokoić potrzeby matek, 

zwłaszcza imigrantów, którzy pracują i nie mają, gdzie zostawić młodszych dzieci. 

Miejsca są przyznawane nieodpłatnie przez Caritas Palermo, dostęp do nich mają 

dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat, różnych narodowości. 

Przedszkole organizuje różne akcje, podczas których zbierane są fundusze na jego 

utrzymanie, przyjmuje również pomoc w postaci żywności, zabawek, książek, innych 

pomocy edukacyjnych, pieluch dla najmłodszych oraz wyposażenia. 
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Uczestnicy projektu podczas wizyty w przedszkolu 
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4. A.N.A.P.I.A – Stowarzyszenia na rzecz kształcenia zawodowego. 

 

Stowarzyszenie od lat prowadzi działania szkoleniowe z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

pomaga w osiągnięciu kwalifikacji zawodowych. Działa na terytorium prowincji 

Palermo i zatrudnia ekspertów projektowych do planowania szkoleń. Ponadto, 

podmiot świadczy usługi dla szpitali, prowadzi poradnictwo edukacyjne i zawodowe 

oraz doradztwo dla przedsiębiorstw. 

Kursy są w pełni zgodne z europejskimi politykami zatrudnienia, zmierzającymi 

do zapobiegania i zwalczania długotrwałego bezrobocia, promowania udziału kobiet 

w rynku pracy, integracji a także promowania na własny rachunek. Kursy, na których 

obecność jest obowiązkowa, odbywają się głównie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.30 do 13.30. W programie szkolenia mieści się teoria, praktyka, 

wizyty edukacyjne, prace projektowe.  Uczestnictwo jest bezpłatne, wszyscy 

uczestnicy otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne i są uprawniony do zwrotu 

kosztów dojazdu, jak również diety dziennej równej € 4,13.   Pod koniec kursu 

studenci muszą zdać egzamin wymagany do wydania świadectwa potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Egzamin składa z dwóch części: pisemnej i ustnej.  

Zazwyczaj są to kursy trzy poziomowe. Najczęściej organizowane kursy to: kurs 

kosmetyczny 1-3, opiekunka dziecięca, opiekun osób starszych, informatyk, 

marketing w biznesie, masażysta. Następnie kursanci odbywają praktyki m.in. 

kosmetyczka – w teatrze przy charakteryzacji aktorów, masażysta w hotelach, 

opiekun osób starszych w zakładach opieki. 
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Kurs „Marketing w biznesie” 

 

Kurs kosmetyczny 
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Uczestnicy projektu w trakcie wykładu 

 

Uczestnicy podczas zwiedzania siedziby Stowarzyszenia. 
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5. Kooperatywa „ALI” w Baida 

 

Stowarzyszenie działające na rzecz współpracy w dziedzinie zrównoważonej 

turystyki i promocji zrównoważonej konsumpcji.  

Teoria rozwoju zrównoważonego jest obecnie, być może, najważniejszą wśród 

teorii dalszego rozwoju świata. Mówi ona o takim rozwoju, który umożliwi dzisiejszym 

mieszkańcom ziemi zaspokoić swoje potrzeby i da tę samą możliwość przyszłym 

generacjom.  

Rozwój zrównoważony jest alternatywą dla dzisiejszego rozwoju 

przemysłowego opartego na konsumpcji, przyczyniającej się do wyniszczania 

środowiska naturalnego. 

Model ekorozwoju dał podstawy do stworzenia idei turystyki zrównoważonej, 

inaczej też zwanej turystyką łagodną lub turystyką łagodną dla środowiska.  

Zrównoważony rozwój w turystyce wychodzi naprzeciw obecnym potrzebom 

turystów i goszczących ich regionów, chroniąc i zwiększając przyszłe możliwości. 

Rozwój ten jest przewidziany jako wytyczna zarządzania wszystkimi zasobami, w taki 

sposób, aby ekonomiczne, socjalne i estetyczne potrzeby zostały zaspokojone przy 

jednoczesnym zachowaniu kulturalnej integralności, istoty procesów ekologicznych 

i biologicznej różnorodności.  

Zasady zrównoważonej turystyki realizowane przez kooperatywę ALI: 

- powinna kreować otwartość i tolerancję poprzez zbliżanie ludzi różnych ras 

i narodowości, a także poprzez przyjęcie roli edukacyjnej.  

- rozwój turystyki nie może nadużywać zasobów przyrody. Musi szanować i rozumieć 

kruchą równowagę ekosystemu.  

- turystyka powinna przyczyniać się do ochrony rdzennej kultury i tradycji. Powinna 

wzbudzać w turystach oraz organizatorach świadomość zjawisk zachodzących 

w otoczeniu.  
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- ludność miejscowa powinna brać czynny udział w kreowaniu turystyki, a także 

czerpać z niej korzyści ekonomiczne.  

-organizacja turystyki powinna sprzyjać oszczędności energii elektrycznej, wody oraz 

wtórnemu przetwarzaniu surowców. Pracownicy, mieszkańcy i turyści powinni być 

zachęcani do zachowań proekologicznych. 

 

W drodze na wykład w ALI uczestnicy podziwiali budynek, w którym kooperatywa ma 

swoją siedzibę. 
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Uczestnicy podczas wykładów. 
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Prowadzący wykład oraz pracownik CESIE pełniący rolę tłumacza włosko – 

angielskiego. 
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Uczestnicy słuchają krótkiej historii budynku, w którym mieści się „ALI”. 
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6. Stowarzyszenie MEDIAZIONI 

 

Zapewnia pomoc techniczną i usługi dla firm, organizacji, instytucji publicznych 

i osób prywatnych. Finalizuje swoje inicjatywy w celu promowania zintegrowanego 

rozwoju ziemi i jego składników, ze szczególnym naciskiem na rozwój inwestycji 

w zakresie zasobów ludzkich.  

Misją firmy jest rozwój i wzmocnienie, mających swe źródło wewnątrz, 

zasobów terytoriów. Stowarzyszenie identyfikuje zasoby ludzkie, jako główną 

dźwignię strategiczną dla realizacji lokalnych dróg rozwoju.  
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Mediazioni organizuje szkolenia dla spółek publicznych i prywatnych, 

w każdym sektorze i wykorzystuje swoją wiedzę w różnych działań, w tym:  

 organizacja szkoleń z funduszy pozyskanych na poziomie wspólnotowym, 

krajowym i regionalnym;  

 promowanie możliwości rozwoju zawodowego dla właścicieli przedsiębiorstw 

lub podmiotów publicznych i prywatnych;  

 możliwości promocji i organizacji informacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów środowiska, równych szans i świata biznesu;  

 wkład w rozwój kulturalny mieszkańców i ludności poprzez organizację 

konferencji, debat, warsztatów tematycznych i spotkań z najbardziej 

reprezentatywnych swoich sektorach;  

 aktywacja wysoce innowacyjnych inicjatyw, zarówno we Włoszech jak i za 

granicą;  

 udzielanie pomocy technicznej w celu wsparcia administracji publicznej 

i organów publicznych. 

Najczęściej organizowane kursy to: asystent weterynarza, asystent 

stomatologa, tworzenie aplikacji na tablety i smartfony oraz szkolenia z aktywnego 

poszukiwania pracy. 
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 Wykłady. 
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Kurs z aktywnego poszukiwania pracy i uczestnicy projektu. 
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7. Stowarzyszenie „Apriti cuore”  

 

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, działającą w Palermo od 1999 roku, 

utworzoną w celu dbania o najsłabszych, stara się wspierać ich w trudnych chwilach 

w ich rozwoju, w szczególności poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej 

sytuacji lub marginalizacji ze względu na szczególne warunki rodzinne, społeczne, 

fizyczne. Organizacja zajmuje się dziećmi, dziećmi maltretowanymi,  dziećmi 

imigrantów, sierotami oraz osobami bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi, oferując 

im gościnność, realizację ścieżek integracji i zaangażowania się w życie społeczne.  

Około 40 dzieci mieszka przez cały rok w prowadzonych przez stowarzyszenie domach 

i około 100 osób niepełnosprawnych uczęszcza każdego dnia do centrów aktywizacji 

(coś na kształt naszych WTZ).  Poprzez działania mediacji kulturowej oferuje 

codzienne wsparcie i gościnność setkom cudzoziemców. Ułatwia dostęp do głównych 

usług socjalnych i zdrowotnych w Palermo.  Stowarzyszenie pozyskuje fundusze od 

państwa oraz od darczyńców.  

 

W trakcie wykładu o organizacji. 
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8. Kooperatywa NOE 

 

Działa na zasadzie wspólnoty mieszkańców(na zasadzie komuny), zamieszkują 

tam ludzie którzy są ze sobą niezwiązani, posiadają wspólny budżet, wspólnie 

podejmują decyzje. Prowadzą gospodarstwo ekologiczne, żyją praktycznie z tego co 

wypracują własnymi rękoma.  

Spółdzielnia socjalna NoE (NoEmarginazione – „nie marginalizacji”) działa w 

Partinico koło Palermo, na obszarze około 5 hektarów ziemi skonfiskowanych od 

szefa mafii Vitale Borgata Parrini. Spółdzielnia rozpoczęła działalność 10 lat temu, aby 

promować integrację wszystkich grup społecznych i produktów ekologicznych. Po 

nowelizacji ustawy o skonfiskowanych terenach mafii, chodziło o to, aby odzyskać te 

tereny i prowadzić produkcję na potrzeby społeczne. Spółdzielnia często bierze udział 

w projektach z młodzieżą, dzieci poznają produkty ekologiczne. Spółdzielnia prowadzi 

działalność w ścisłej współpracy z Sert oraz Departamentem Zdrowia Psychicznego 

ASL Partinico w celu poprawy warunków społecznych i zatrudnienia de 

faworyzowanych na rynku pracy osób. Podstawowa działalność spółdzielni: 
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organizacja ścieżek dydaktycznych, uprawa ekologiczna oraz produkcja produktów 

ekologicznych. Specjalizują się głównie w uprawie papryki, a także produkcji typowo 

sycylijskiej potrawy – kaponaty, oba produkty są sprzedawane głównie zagranicę.  

 

Posiłek przygotowany dla uczestników przez członków spółdzielni NOE. 
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Zwiedzanie terenów należących do spółdzielni. 
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9. Spółdzielnia C.E.L.I – Santa Ninfa 

 

Spółdzielnia socjalna C.E.L.I. (Santa Ninfa) została utworzona bezpośrednio po 

tragicznym trzęsieniu ziemi w Belice, w styczniu 1968 roku. Właściwie to spółdzielnia 

działa na bazie struktury założonej w 1947 spółdzielni budowlanej, która zawiesiła 

swoją działalność. Wznowienie działalności Spółdzielni przeplata się z pragnieniem, 

aby wesprzeć ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi oraz walki o odrodzenie Valle del 

Belice. Wczesne lata były niewątpliwie trudne, ale charakteryzowały się 

zaangażowaniem i determinacją członków. W skład spółdzielni wchodzą różne 

mniejsze spółdzielnie z branży budowlanej, które zajmują się m.in.: budową ulic, 

autostrad, systemów nawadniania, wodociągów, basenów, budownictwem 

mieszkaniowym, produkcja paneli słonecznych (Energia Dal Sole). Jest to największa 

spółdzielnia socjalna i najlepiej prosperująca na Sycylii. Spółdzielnia liczy 60 członków 

(są pracownikami), 200 osób – pracowników (90% to osoby z miejscowości S. Ninfa). 

Zysk spółdzielni jest przeznaczany m.in. na: gwarancję zatrudnienia członków oraz 

reinwestycję w działania spółdzielni.  

 

Uczestnicy przed główną siedzibą spółdzielni wraz z przewodnikiem. 
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Panele słoneczne wytwarzanych przez spółdzielnię. 
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10. ENGIM SICILIA Formazione Orientamento Cooperazione - Cefalù 

 

Instytut ma więcej niż 50 lat.  Chociaż minęło już ponad pół wieku, to 

organizacja nadal jest dynamiczna, pełna dojrzałości i doświadczenia.  

ENGIM jest organizacją non-profit, która działa na poziomie krajowym 

i międzynarodowym, w służbie młodzieży i pracowników, aby rozwijać swoje 

umiejętności i swój osobisty i społeczny awans. Poprzez analizę potrzeb 

szkoleniowych na terytorium, na którym działa, projektuje i realizuje inicjatywy 

szkoleniowe właściwe i zgodne z wymogami rynku pracy oraz takie, dzięki którym 

można działać na rzecz dobra wspólnego. Nadrzędnym celem jest promowanie 

integralnego rozwoju osoby ludzkiej, w szczególności młodych ludzi, poprzez ich 

duchowy, kulturowy, techniczny i zawodowy rozwój. Kierowane są tu osoby narażone 

na ryzyko marginalizacji kulturowej, zawodowej i społecznej, znajdujące się wśród 

najbiedniejszych.  

Instytucja wyposażona jest w sprzęt i pomoce niezbędne do nauki zawodów m. 

in.: dostawca energii elektrycznej, naprawa pojazdów samochodowych, operator pras 

hydraulicznych, wykorzystywanie energii słonecznej.  Kursy trwają 3 lata i są okazją, 

aby wejść na rynek pracy z osiągnięciem kwalifikacji zawodowych. Kursy te są 

akredytowane przez region Sycylii. Zajęcia z wszystkich przedmiotów odbywają się w 

klasie oraz w laboratorium;  są również przewidziane staże w firmach które dają 

większe szanse znalezienia pracy po zakończeniu szkolenia. 
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Pracownia kursów na elektryka i dostawcę energii elektrycznej. 
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Krótki wykład na temat działalności ENGIM 
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Zwiedzanie pracowni i klas ENGIM 

 

 

Pracownia kursu fryzjerskiego. 
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Pracownia kursu na mechanika samochodowego. 
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Krótki wykład o perspektywach po ukończeniu kursu mechanika. 

 



Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu ”Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”, finansowanego ze 

środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 

~ 52 ~ 

 

 

 

Pracownia i sprzęt niezbędny podczas kursów specjalistycznych. 
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Pracownia kursu gastronomicznego. 
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11.  Urząd Pracy w Cefalù 

 

Jest instytucją publiczną i świadczy m.in. usługi: pośrednictwa pracy, 

przyjmowanie przedsiębiorców, doradztwo zawodowe, usługi rekrutacyjne dla 

instytucji publicznych, klub pracy, autokonsultacja, usługi rolniczo-leśne, usługi 

imigracyjne. Szkolenia realizowane są przez stowarzyszenia. Osoby bezrobotne 

wzywane są do urzędu pracy w momencie pojawienia się odpowiedniej oferty pracy. 

Mają obowiązek poinformowania o podjęciu pracy.  

 

 

Uczestnicy podczas wizyty w Urzędzie Pracy. 
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12.  CERISDI – Monte Pellegrino 

 

CERISDI, Centrum Badań i Studiów Wykonawczych, z siedzibą w zamku 

Utveggio na Monte Pellegrino Stowarzyszenie założone w grudniu 1988 roku przez 

rząd regionu Sycylia.  

CERISDI prowadzi szkolenia, wykorzystując innowacyjne metody w celu 

przygotowania menedżerów do kierowania procesami modernizacji głównych 

sektorów gospodarki, przedsiębiorstw i administracji publicznej na Sycylii 

w południowych Włoszech i na Morzu Śródziemnym.  

Działania CERISDI można podzielić na następujące kategorie:  

- działania badawcze;  

- doradztwo i szkolenia na zamówienie;  

- przeprowadzanie seminariów i konferencji. 

Szkolenia, badania i doradztwo: to główne kierunki działalności CERISDI, 

wykonawczej edukacji i badań CENTRUM z Utveggio Zamku, z ponad dwudziestu 

pięciu lat życia w służbie rozwoju kulturowego i zarządzania nowej klasy rządzącej.  

CERISDI działa również w zakresie badań naukowych przeprowadzanych w celu 

lepszej interpretacji potrzeb i tendencji w społeczeństwie, w którym rozwój 

gospodarczy i zatrudnienie w coraz większym stopniu zależą od przygotowania 

i profesjonalizmu tych, którzy pracują i będą pracować w biznesie, administracji 

i usługach publicznych.  

Celem CERISDI jest zminimalizowanie różnic w zarządzaniu i współdziałanie w celu 

optymalizacji zasobów i planowania wspólnej przyszłości. 



Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu ”Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”, finansowanego ze 

środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 

~ 60 ~ 

 

 

Uczestnicy projektu podczas zwiedzania zamku, w którym siedzibę ma CERISDI. 
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Siedziba CERISDI. 

 

Wykłady o działalności CERISDI. 
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VI Podsumowanie  

 

Spotkanie ewaluacyjne w CESIE. 
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Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z systemem pracy we 

Włoszech i funkcjonowania systemu oświaty, jak również wielu organizacji i instytucji.  

Ponadto, posiedli wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształcenia 

ustawicznego, wymienili doświadczenia, dotyczące uczenia się nowych metod 

szkolenia.  

Dzięki motywacji i zaangażowania uczestników i organizacji przyjmującej 

zaangażowanych, projekt wzmocnił wieloletnie partnerstwa i współpracę pomiędzy 

organizacjami włoskimi i polskimi.  

Doświadczenia zdobyte podczas wymiany to m.in.:  

 teoretyczne i praktyczne poznanie metod kształcenia i szkolenia 

wypracowanych we Włoszech  

 zwiększenie efektywności programów realizowanych przez Urząd oraz 

efektywność wydatkowania środków  

 zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania włoskich służb zatrudnienia  

 poznanie włoskiego systemu edukacji, a zwłaszcza szkolnictwa zawodowego.  

Podczas wymiany uczestnicy zaobserwowali, że zasadniczo polskie formy 

kształcenia nie odbiegają od włoskich wzorców. Najbardziej zauważalną różnicą jest 

podejście do praktycznego nabywania wiedzy i umiejętności. We Włoszech kładzie się 

duży nacisk na umiejętności praktyczne, dodatkowo nabywanie tych umiejętności 

odbywa się u pracodawcy. Bardzo dużo jednostek współpracuje w tym zakresie 

z pracodawcami, organizując w ramach szkoleń praktyki w zakładach pracy, w których 

później osoby bezrobotne znajdują zatrudnienie. Takie rozwiązania nie są często 

wykorzystywane przy organizacji szkoleń w Polsce a mogłoby to zagwarantować 

100% efektywność organizowanych szkoleń. W Polsce jest znacznie mniej godzin 

praktyk, dlatego uczestnicy szkoleń nie zawsze znajdują po nich zatrudnienie. Kursy 

we Włoszech trwają nawet po kilkanaście miesięcy. Wszystkie włoskie organizacje 

zajmujące się kształceniem ustawicznym korzystają z opracowanego przez rząd 
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zapotrzebowania na konkretne zawody i dostosowują do niego ofertę 

szkoleń/kursów. 

Rola służb zatrudnienia we Włoszech ogranicza się do wskazywania osobom 

bezrobotnym instytucji organizujących odpowiednie szkolenia, ale również 

diagnozowania predyspozycji osób bezrobotnych do wykonywania konkretnego 

zawodu. 
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Kontakt: 

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Kosynierów 46 

63-000 Środa Wielkopolska 

tel./fax: +48 61 285 80 32 

e-mail: sekretariat@sroda.pup.gov.pl 
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