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1 Częstochowa
2 Gliwice
3 Zabrze
4 Bytom
5 Ruda Śląska
6 Świętochłowice
7 Chorzów
8 Piekary Śląskie
9 Siemianowice Śląskie

10 Dąbrowa Górnicza
11 Sosnowiec
12 Katowice
13 Mysłowice
14 Jaworzno
15 Tychy
16 Rybnik
17 Żory
18 Jastrzębie-Zdrój
19 Bielsko-Biała
20 Pow. rybnicki
21 Pow. bieruńsko-lędziński
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Poddziałania 6.1.2, Działania 6.1, Priorytetu VI

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje

projekt systemowypodnazwą

Projekt ma charakter badawczy. Jego realizacja

ma się stać odpowiedzią na zidentyfikowane

deficyty wiedzy na temat przemian

zachodzących na regionalnym i subregionalnych

rynkach pracy oraz na temat zapotrzebowania

znaczących podmiotów aktywnych na tych

rynkach na szczegółową informację.

Deficyt ten wyraża się przede wszystkim w braku

prognoz co do zmian istotnych parametrów

rynku pracy wynikającym głównie z:

�

�

�

�

braku systematycznego pomiaru niektórych

ważnych parametrów rynku pracy,

wielości nie zawsze zidentyfikowanych

źródeł informacji o rynku pracy,

niedostatecznej współpracy i wymiany

informacji pomiędzy różnymi instytucjami

działającymi na rynku pracy,

niespójnej metodologii zbierania

i przetwarzania danych opisujących rynek

pracy

Idea Projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach mrp.wup-katowice.pl

Program monitorowania
regionalnego rynku pracy.



Podstawowym celem Projektu jest podniesienie

efektywności działań podejmowanych na rynku

pracy przez różne instytucje poprzez:

1. Stworzenie systemu ciągłego dostarczania

aktualnej informacji dotyczącej rynku pracy

niezbędnej do prowadzenia polityki rozwoju

województwa,

2. Prowadzenie badań i analiz dotyczących

popytu i podaży pracy w regionie,

3. Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych,

zgodnie z potrzebami i specyfiką

regionalnego rynku pracy,

4. Zbudowanie partnerstwa na rzecz wymiany

informacji pomiędzy instytucjami działającymi

na regionalnym rynku pracy.
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Zgodnie z zapisami PO KL, Projekt realizuje

wsparcie, które ma na celu:

przewidywanej sytuacji na rynku pracy

wybranych zawodów, sektorów/branż,

przewidywanych oczekiwań pracodawców

odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług

szkoleniowych,

migracji zarobkowych na terenie regionu.

prowadzenie, publikowanie

i upowszechnianie badań i analiz sytuacji

na regionalnym i lokalnym rynku pracy,

m.in. w zakresie:

�

�

�

Cel Projektu:



Najważniejsze działania przewidywane

w Projekcie polegają na:

Identyfikacji podmiotów aktywnych na rynku

pracy.

2. Identyfikacji potrzeb co do zakresu informacji

o rynku pracy oczekiwanej przez różne

podmioty aktywne na tym rynku.

3 Inwentaryzacji dostępnej informacji na temat

parametrów rynku pracy oraz identyfikacji

braków w tym zakresie.

4 Opracowaniu systemu zbierania,

przetwarzania i udostępniania danych

opisujących rynek pracy i zachodzące

na nim zmiany.

1.

.

. 5 Zaprojektowaniu i przeprowadzeniu serii

badań, których celem ma być szczegółowa

diagnoza i analiza regionalnego rynku pracy

w różnych jego aspektach, w szczególności:

charakterystyki zasobów ludzkich,

potrzeb gospodarki regionalnej

oraz kierunków jej rozwoju,potrzeb

edukacyjnych mieszkańców

województwa,

dostosowania oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy.

.

�

�

�
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Działania w zakresie Projektu:
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6. Opracowaniu metodologii prognozowania
wybranych istotnych parametrów rynku
pracy.

7. Działaniach informacyjnych i promocyjnych
Projektu.

Działania te realizowane będą poprzez:

analizę danych zastanych

badania ankietowe i fokusowe

warsztaty robocze zespołu zarządzającego
projektem z ekspertami

konferencje naukowe

publikacje w formie wydawnictw
książkowych

informowanie i promocję w środkach
masowego przekazu oraz poprzez stronę
internetową Projektu

�

�

�

�

�

�

Zaprojektowany zostanie system

dotyczącej

rynku pracy niezbędnej do prowadzenia polityki

rozwoju województwa oraz

parametrów rynku pracy.

Powstanie cały szereg raportów i opracowań

opisujących regionalny rynek pracy – będą one

ogólnie dostępne na stronie internetowej

Projektu.

ciągłego
dostarczania aktualnej informacji

metodologia
prognozowania

Realizacja Projektu:

Efekty realizacji Projektu:
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Dane teleadresowe Projektu
Program monitorowania regionalnego rynku pracy:

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
e-mail: wup wup-katowice.pl@

Wojewódzki Urząd Pracy

Tadeusz Kiecka-Niechajowicz
Kierownik Projektu
tel.: 0-32 757 33 95
e-mail: tniechajowicz wup-katowice.pl@

Joanna Wojtowicz
Asystent Kierownika Projektu
tel.: 0-32 757 33 95
e-mail: jwojtowicz wup-katowice.pl@

Asystent ds. rozliczeń projektu
tel.: 0-32 757 33 95
e-mail: zdebska wup-katowice.pl@

Zuzanna Dębska

Strona internetowa Projektu

Zapraszamy wszystkie instytucje
zainteresowane współpracą w Projekcie lub
jego efektami do kontaktu z Zespołem
Projektu.

Dzięki realizacji Projektu będzie można znaleźć

odpowiedzi na takie pytania jak

1. Jakie branże gospodarki regionalnej się

rozwijają?

2. Jaka jest szansa znalezienia zatrudnienia

przez absolwenta Wydziału …………

(np. matematyki)?

3. W jakim subregionie naszego województwa

najłatwiej znaleźć ………… (np. spawaczy)?

4. Czy ma sens otwierać kierunek …………

w naszej szkole zawodowej?

5. Które szkoły „produkują” nowych

bezrobotnych?

6. Gdzie znaleźć informacje na temat …………?

:


