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Unijne wsparcie dla 4,4 tys. uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej polegające na podniesieniu kompetencji kluczowych oraz pomoc 
w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zostanie uruchomiony już we wrześniu 2017 r. i będzie 
realizowany w 71 szkołach na terenie Mazowsza, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy gmin 
metropolii warszawskiej. Dziś zostały podpisane stosowne dokumenty w tej sprawie, a unijne dofinansowanie 
wyniesie ponad 2,1 mln zł. 

Niedopasowanie umiejętności i wykształcenia młodych ludzi do zapotrzebowania oraz wymagań rynku pracy, to  
współczesny problem wśród pracodawców. Aby zmienić tę sytuację warto wziąć pod uwagę doradztwo zawodowe, 
które powinno zostać wprowadzane już na etapie ostatnich klas szkoły podstawowej, jak i w szkole średniej. 
Udzielanie uczniom pomocy w zakresie wyboru ścieżki edukacji i zawodu jest jednym z warunków późniejszego 
sukcesu na rynku pracy. Jak można usprawnić działania oferowane uczniom, by realnie wpływały na podejmowane 
przez nich decyzje edukacyjne i zawodowe? 

- W Warszawie modernizujemy kształcenie zawodowe i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy. Stworzyliśmy 
także system doradztwa zawodowego. Ten projekt to kolejne działania na rzecz warszawskiej młodzieży. Dodatkowo, 
robimy go wspólnie z okolicznymi gminami, co jest dowodem, że warszawska metropolia działa – mówił Włodzimierz 
Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy podczas podpisywania umowy.  

Środki unijne  

Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 
52 z Warszawy. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawę otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z 
RPO WM 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska 
Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki. 

W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a 
także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług, np.: utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i 
Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, 
wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych. 
 
Podjęte będą także działania na rzecz lepszej współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem. Dodatkowo, 
wnioskodawca przeprowadzi rozpoznanie rynku pracy oraz będzie promował kształcenie zawodowe, a doradcy 
edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Uczniowie biorący udział w projekcie 
przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną, uczestniczyć będą w warsztatach pt. „Bliżej rynku pracy”, dodatkowo w 
zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijając swoje kompetencje kluczowe i planując karierę 
zawodową pod okiem specjalistów. Efektem projektu będzie przygotowanie uczniów do przejścia z systemu edukacji 
na rynek pracy. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-
gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

Projekt otrzyma ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 
10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT. 

Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF 
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 
Całkowita wartość projektu: 2 381 103,75 zł 



  

 

 
 

Kwota dofinansowania: 2 127 173,75 zł 
Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe   
 
#MetropoliaDziała 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne 
jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez Warszawę oraz 39 gmin wspólnych 
przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej realizowane są m.in. projekty edukacyjne, 
budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R, a także tworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Więcej informacji 
na www.omw.um.warszawa.pl.     
 
O RPO WM 2014-2020 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego 
i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. 
zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach 
dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu  

 
Kontakt dla mediów: 
Edyta Al-Tawil 
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 
tel. 22 542 25 62, 22 542 20 10 

e-mail: media@mazowia.eu 
Biuro Prasowe 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974 
e-mail: rzecznik@mazovia.pl 

 
Katarzyna Pienkowska      
Wydział Prasowy            
Urzędu m.st. Warszawy  
e-mail: kpienkowska@um.warszawa.pl 
tel. 510 206 153  
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