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pracowników Punktu informacyjnego EFS, od kilku lat funkcjonującego w strukturze WUP.
W 2014 roku została przeprowadzona jedna kontrola planowa w ramach Działania 6.2 oraz 3 kontrole doraźne/wizyty
monitoringowe. Kontrola realizacji projektów obejmowała między innymi ocenę prawidłowości i zgodności realizacji projektu
z założeniami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Ocenie podlegał również sposób realizacji działań promocyjnych,
zgodność pomiędzy założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.

Gwarancja dla młodzieży
W IV kwartale 2014 r. przeprowadzono szereg działań mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat inicjatywy
Gwarancja dla młodzieży.
Gwarancje dla młodzieży to zapewnienie wszystkim młodym osobom w wieku do 25 roku życia dobrej jakości oferty
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu
lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.
W ramach podjętych działań informacyjno-promocyjnych
wydano broszurę informacyjną w całości poświęconą Gwarancji dla młodzieży. Publikacja zawiera opis przedsięwzięcia krok
po kroku, zaczynając od Zalecenia Rady z 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży, poprzez opis
Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz inne artykuły
o podobnej tematyce. Opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano także plakaty i ulotki promujące hasło Gwarancja dla
młodzieży.
Poza działaniami stricte promocyjnymi, w okresie od X do XII
2014 r. zlecono przeprowadzenie szerokiego badania rynku pracy pn. Pogłębiona analiza sytuacji bezrobotnych osób młodych na
lubuskim rynku pracy. Badaniu poddane zostały trzy obszary:
– bezrobotne osoby młode,
– pracodawcy,

– uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, oraz
studenci ostatnich lat studiów.
Głównym celem badania było opisanie rynku pracy w obszarze osób młodych poprzez:
1. określenie barier i ograniczeń uniemożliwiających lub
utrudniających pracodawcom zatrudnianie osób młodych,
2. ustalenie barier uniemożliwiających lub utrudniających
osobom młodym podjęcie aktywności zawodowej oraz
3. określenie potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju zawodowego.
Zgodnie z Zaleceniem Rady z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie
Gwarancji dla młodzieży szczególny nacisk kładzie się na ustanowienie partnerstw na rzecz wsparcia osób młodych. W związku
z powyższym WUP w Zielonej Górze zawarł porozumienia partnerskie z instytucjami, które zadeklarowały chęć współpracy na
rzecz aktywizacji osób młodych.
Współpraca w ramach partnerstwa obejmuje m.in.:
* wymianę informacji na temat podejmowanej przez strony partnerstwa działalności na rzecz osób młodych oraz
doświadczenia w tym zakresie,
* współpracę przy formułowaniu założeń dotyczących kierunków podejmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze działań na rzecz osób młodych,
* współpracę przy określaniu priorytetów i celów programowych w ramach Gwarancji dla młodzieży, zgodnie
z potrzebami regionalnego rynku pracy,
* współpracę przy określaniu koncepcji i zasad realizacji
konkursów regionalnych,
* współpracę przy definiowaniu kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach realizowanego
w woj. lubuskim Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
* aktywny udział stron partnerstwa w zakresie konsultowania dokumentów strategicznych dla realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim
Nadrzędnym zadaniem doradców zawodowych w gorzowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
jest praca z klientem w formach: poradnictwa indywidualnego w planowaniu rozwoju zawodowego, zajęć grupowych
z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz opracowywanie
i upowszechnianie informacji zawodowej.
W roku 2014 z poradnictwa zawodowego świadczonego przez
gorzowskie centrum skorzystało ogółem 1842 osoby. W tym:
* porad indywidualnych udzielono 68 osobom w trakcie
177 wizyt,

* z badań testowych skorzystało 65 osób, przeprowadzono
84 testy,
* w ramach poradnictwa grupowego zorganizowano dla
73 grup zajęcia warsztatowe (2 lub 3-dniowe), w których
uczestniczyło 665 osób,
* z informacji zawodowej indywidualnej, w tym informacji
na odległość skorzystało 512 osób,
* w ramach informacji zawodowej grupowej zorganizowano 40 spotkań informacyjnych, w których udział wzięło
511 osób.
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