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Narodowe Forum 
Doradztwa Kariery

05.12.2012 Warszawa 00-680 Żurawia 47 85/651 02 50
PI PWP - NOWY MODEL 

REKRUTACJI - partnerstwo 
na rynku pracy

01.10.2012-30.06.2015 1 548 829,23 zł 1 548 829,23 zł

Użytkownicy produktów: 
1. W wymiarze testowania (doradcy zawodowi, pracodawcy -

pracownicy działów personalnych/os. odpowiedzialne za 
rekrutację) 

2. W wymiarze docelowym:  pracownicy PSZ i pracownicy 
Niepublicznych Instytucji Rynku Pracy (NIRP)

 3. W wymiarze upowszechniania i włączania (pracownicy 
PSZ i NIRP, publiczne instytucje rynku pracy, NIRP, 

instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, 
podmioty ekonomii społecznej)

Odbiorcy produktów: 
1. W wymiarze testowania (osoby bezrobotne w tym w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - osoby powyżej 
50 roku życia, os.niepełnosprawne, przedstawiciele 

pracodawców - os. zajmujące się rekrutacją)
2. W wymiarze docelowym (osoby bezrobotne w tym w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - os. powyżej 50 
roku życia, zarejestrowane w PUP, pracodawcy, pracownicy 

Niepublicznych Instytucji Rynku Pracy i PUP )
3. W wymiarze upowszechnienia i włączania (osoby 

bezrobotne w tym w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy- os. powyżej 50 roku życia, os.niepełnosprawne, 

doradcy personalni, pracodawcy, pośrednicy pracy)

55

- Badania  i  strategia  wdrażania;
- Testowanie produktów ( laboratorium: diagnozy, 
planu rozwoju oraz realizacji rozwoju).  Produktem 

finalnym ma być model komplementarnej współpracy 
publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych 
instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie 

rekrutacji osób bezrobotnych, w tym osób 
niepełnosprawnych i 50+ na wolne miejsca pracy, na 

które złożą się 3 modele: MODEL DIAGNOZY( karta 
identyfikacji profilu predyspozycji,  ankieta audytu 

pracodawcy,  karta zbieżności kompetencji), MODEL 
PLANU ROZWOJU ( karta rozwoju pracownika,  

ankiety możliwości realizacji rozwoju pracowników,  
wzór rekomendacji rozwojowych), MODEL 

REALIZACJI ROZWOJU  (karta realizacji planu 
rozwoju,  modelowe programy szkoleń nabywania 
kompetencji zawodowych, modelowe programy 

szkoleń);
- Ewaluacja rozwiązań oraz upowszechnianie i 

mainstreming.

78,5

Lista podpisanych  umów o dofinansowanie w grudniu 2012r. w ramach konkursu nr: 1/POKL/6/D.1.1/2012 

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta

Dane teleadresowe
adres

Tytuł projektu
Okres realizacji 

projektu
Formy wsparcia realizowane w ramach projektuWartość projektu ogółem

Data sporządzenia: 08.01.2013r.

Data zawarcia 
umowy

Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Średnia 
punktów

Kwota 
dofinansowania


