
Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji 
społeczno-zawodowej Dolnoślązaków

Wrocław – październik, 2015 r.
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Osoby bezrobotne na Dolnym Śląsku, w tym niepełnosprawni [tys.]

Udział [%] 
niepełnosprawnych w 
liczbie bezrobotnych



Udział [%] osób w wieku 
+50

w ogólnej  liczbie 
bezrobotnych

Udział [%] osób bez 
wykształcenia średniego

w ogólnej liczbie 
bezrobotnych



Udział [%] osób wychowujących 
co najmniej jedno dziecko do lat 

18 w ogólnej  liczbie 
bezrobotnych

Udział [%] osób które po odbyciu 
kary pozbawienia wolności nie 
podjęły zatrudnienia w ogólnej 

liczbie bezrobotnych



Obszar włączenia społecznego wdrażany przez DWUP ze środków Unii Europejskiej [EFS]

Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zakontraktowano na realizację projektów 
441,3 mln zł

Dostępna alokacja 169,3 mln Euro 
711,0 mln zł* [*- kurs Euro 4,2 zł]

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Osi priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
(OPS, PCPR, DOPS) 270,0 mln zł

Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej 130,9 mln zł

Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 17.2 mln zł

Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy 19,2 mln zł

Działanie 9.1 Aktywna Integracja (OPS,PCPR) 498,5 mln zł*
Projekty konkursowe horyzontalne, OSI i ZIT 

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 
123,5 mln zł*
Projekty konkursowe horyzontalne, OSI i ZIT 

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
49,6 mln zł*
Projekty konkursowe horyzontalne, OSI i ZIT 

Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 39,5 mln zł*

Projekty konkursowe horyzontalne



Porównanie wartości wskaźników obszar Włączenie społeczne 

perspektywa 2007-2013 do 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9)

PO KL 2007-2014 (realizacja) RPO WD (plan 2023)
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy zakończyli udział w 

projektach (7.1, 7.2, 73)  

34 932

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (9.1+9.2+9.3+9.4)

26 026

Liczba podmiotów ekonomii społecznej , które otrzymały wsparcie z EFS 
za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (7.2)

1 548 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (9.4)

511
Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS (7.2) 

35

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 
realizowanych w ramach Działania (7.4) 

541

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (9.1)

3 705

Brak odpowiednika

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w programie (9.3)

1 721

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 
(7.2 i 7.4) (816 z 2487)  

33%

Poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym 
(9.1 i 9.2) 

22%

Brak odpowiednika

Poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym 
(9.1 i 9.2) 

56%



Narzędzia aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej wdrażane przez DWUP 
w ramach PO KL 2007-2013 (m.in.)

- rozwój form oraz upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

- wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, 

- poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, 

- staże, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zajęcia 
reintegracji zawodowej, kursy i szkolenia, 

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 

- − wsparcie tworzenia i działalności instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, 

− promocja i wsparcie wolontariatu, 

− tworzenie i funkcjonowanie pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży 

− poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy 

- wsparcie utworzenia i funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną

- wsparcie finansowe/doradcze na założenie spółdzielni socjalnej

- programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych



Narzędzia aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej wdrażane 
przez DWUP w RPO WD 2014-2020 (m.in..)

- usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym,
zdrowotnym (m.in.. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych oraz 

społecznych, niezbędnych na rynku pracy; staże, praktyki zawodowe, subsydiowane 
zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; zatrudnienie wspomagane osoby 

z niepełnosprawnością przez trenera pracy; skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej; jednorazowe dodatki relokacyjne; skierowanie i sfinansowanie programu 

psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego)

- usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi ,

- usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz mieszkania wspomagane,

- opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych 

- wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój 
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi

- wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym: usług animacji, usług 
rozwoju ekonomii społecznej, usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych, 

koordynacja w zakresie ekonomii społecznej w regionie



Założone wskaźniki/efekty realizacji do osiągnięcia  (2023r.) poprzez realizację projektów z 
obszaru właczenia społecznego w RPO WD

Wsparcie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (9.1; 9.2; 9.3; 9.4) 26 026

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami (9.1) 3 705

Objęcie osób zagrożonych usługami zdrowotnymi świadczonymi w programie (9.3) 1 721

Wsparte w programie miejsca świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu (9.2) 176

Miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych (9.4) 110

Utworzenie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu (9.3) 57

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (9.4) 511

Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  (8.4) 12 772

Utworzenie miejsc opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 (8.4) 4 679

Zakładana efektywność społeczno-zatrudnieniowa w projektach

Wymiar zatrudnieniowy 22 %

Wymiar społeczny 56 %



NABORY (2015 -2016r.) WNIOSKÓW prowadzone przez DWUP w ramach RPO WD w obszarze Włączenia Społecznego

Działanie/Poddziałanie
Alokacja 
[mln PLN]

Ogłoszenie 
naboru

Planowane terminy 
spotkań informacyjnych

Planowany termin 
rozpoczęcia naboru 

9.1.1 Aktywna integracja - horyzontalny  + OSI

71,2

40,1

30.09.2015

13.10-2015

16.10-2015

20.10.2015

23.10.2015

od 30 listopada

(Harmonogram 28 grudnia 

2015)

9.1.2 Aktywna integracja - ZIT WROF 9,5

9.1.3 Aktywna integracja - ZIT AJ 6,9

9.1.4 Aktywna integracja - ZIT AW 14,6

9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 14,4 30.09.2015 09.10.2015 od 2 listopada

Razem (uruchomione i rozstrzygnięte nabory) 85,6 mln PLN
9.2.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - horyzontalny

44,5

20,5

30.12.2015
07.01.2016

14.01.2016

12.01.2016

od 12 luty 2016
9.2.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT WROF 10,6

9.2.3 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AJ 4,2

9.2.4 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW 9,2

Razem (planowane do uruchomienia w 2015r.) 130,1 mln PLN

9.1.1 - Aktywna integracja - horyzontalne

99,7

12,3
24,7
12,3 ogłoszenie konkursów:

styczeń, kwiecień, sierpień 2016

rozpoczęcie naborów:
marzec, czerwiec, październik 2016

9.1.1 - Aktywna integracja - OSI
8,2
8,2

9.1.2 - Aktywna integracja - ZIT WROF
10,6
10,6

9.1.3 - Aktywna integracja - ZIT AJ
3,6
3,6

9.1.4 - Aktywna integracja - ZIT AW
3,1
2,6

9.3 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - horyzontalne 5,1
ogłoszenie konkursu: lipiec 2016 

rozpoczęcie naboru: wrzesień 2016



- na podst. RYNEK 
PRACY I WYKLUCZENIE 

SPOŁECZNE W 
KONTEKŚCIE PERCEPCJI 
POLAKÓW - DIAGNOZA 
SPOŁECZNA 2009, 2011, 

2013 - MPIPS



PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Alokacja środków na projekty wdrażane przez DWUP
532 760 073 Euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój PO WER 

(części dot. Wsparcia osób młodych 
pozostających bez pracy)

125,8 mln Euro

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego RPO WD 

(części dot. obszarów: Rynku Pracy, Włączenia Społecznego)

407,0 mln Euro

Projekty pozakonkursowe PUP

106,9 mln Euro [85%]

Projekty konkursowe

18,9 mln Euro [15%]

Projekty pozakonkursowe: PUP oraz DWUP 

102,4 mln Euro [34%]

Projekty konkursowe
304,6 mln Euro [66%]

Poza strukturą 
FE

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy  

Środki skierowane do 
pracodawców 

zamierzających 
inwestować w 
podnoszenie 

kompetencji osób 
pracujących w firmie

Corocznie - 2% 
środków 

Funduszu Pracy

10 033 000 PLN 
(2015r.)



DOLNOŚLASKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY – Inspirujemy do działania !

Dziękuję za uwagę.

Lilla Jaroń
Wicedyrektor ds. Zarządzania EFS


