
Projekt "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim" 

  

Dnia 14 lipca 2016 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(MRPiPS) ogłosił wyniki konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do 

potrzeb rynku pracy. Na pierwszym miejscu listy rankingowej dla województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wniosek 

Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie Kujawsko - Pomorskim (POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16). 

Uzyskał on 87,5 pkt. oraz finansowanie w wysokości 380 312,50 zł. 

Liderem projektu jest Fundacja Stabilo z Torunia. Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pełni 

funkcję partnera projektowego nr 2 wraz z Fundacją Aktywizacja z Warszawy oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Chełmna. 

Docelowo projekt służy wypracowaniu zestawu rekomendacji, które zostaną wykorzystane zarówno przez instytucje centralne przy konkursach 

centralnych, jak i przez instytucje regionalne i lokalne przy wspieraniu osób młodych na poziomie regionalnym i lokalnym, w celu lepszego 

dopasowania zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy. Rekomendacje będą wskazywać najbardziej skuteczne metody dotarcia do ww. osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne 

kierunki i obszary wsparcia młodzieży. 

Na potrzeby realizacji celu projektu, z perspektywą poprojektową, powołano partnerstwo na rzecz wypracowania rekomendacji, które stworzyła 

grupa instytucji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W skład partnerstwa wchodzą: 

 podmioty zajmujące się problematyką młodzieży; 

 instytucje rynku pracy, 

 instytucje pomocy i integracji społecznej, 

 podmioty funkcjonujące w systemie edukacji, 

 pracodawcy/organizacje pracodawców 

 



Projekt wzbudził zainteresowanie lokalnych mediów: 

W Magazynie Bydgoskim Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z dr Renatą Tomaszewską-Lipiec z UKW oraz mgr Łukaszem Broniszewskim  

z toruńskiej Fundacji Stabilo: 

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,71270,20633275,dwudziestoparoletni-bezrobotni-tylko-nie-mowcie-o-nich-gamonie.html#TRwknd 

 

W Ekspresie Bydgoskim oraz Magazynie Toruńskim opublikowano kolejną rozmowę poświęconą badaniom młodzieży w wieku 15-29 lat, która 

się nie uczy, nie pracuje i nie szkoli się.  

http://express.bydgoski.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html 

http://nowosci.com.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html 

 

Zagadnieniem tym zainteresowała się prasa ogólnopolska, a dokładniej "Newsweek", w którym w numerze 42/2016 z 10.10.2016  opublikowano 

artykuł "Skłóceni z  życiem" .  

 

W dniu 18 października 2016 r. tematowi projektu poświęcono również  „Rozmowę dnia” w Radiu Pik. 
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