OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII
ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY
NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO
„BLISKO KRAKOWA”
- w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany
rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”

Program spotkania
•

Przywitanie uczestników, prezentacja
rezultatów prac warsztatowych.

programu

sesji

oraz

zakładanych

•

Przedstawienie
założeń
Zintegrowanej
Strategii
Rozwoju
Obszaru
Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie gospodarki, edukacji i rynku
pracy.

•

Prezentacja dotycząca możliwości wykorzystania tekstu literackiego do pracy
z uczniami klas 4-6 w ramach działań z preorientacji zawodowej
(Marta Czyżewska).

•

Weryfikacja wyzwań rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
w zakresie gospodarki, edukacji i rynku pracy.

•

Określenie celów i kierunków działań w ramach Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na obszarze funkcjonalnym.

•

Prezentacja i podsumowanie wyników prac warsztatowych, dyskusja na forum.
Podsumowanie sesji.

•

Lunch.

Plan operacyjny Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego

Cel operacyjny 1.1 Rozwój kapitału intelektualnego
Kierunki interwencji

1.1.1

Programy / projekty strategiczne

Program na rzecz rozwoju wczesnej edukacji i opieki
Wspieranie współpracy gmin w zakresie nad dziećmi do 5. roku życia.
rozwoju oferty opieki żłobkowej i edukacji Program dla bezrobotnych powracających do pracy po
przedszkolnej.
przerwie związanej z urodzeniem dziecka – „Spokojna
mama”.

1.1.2

1.1.3

Programy wsparcia skierowane na rozwój
Wdrożenie
mechanizmów
odkrywania, utalentowanych dzieci i młodzieży (np. „Talent
kształtowania i wspierania talentów.
Powiatu”, „Perły Powiatu”, „Stypendia Starosty
Krakowskiego”).
Specjalistyczne programy edukacyjne(np. „Akademia
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Przedszkolaka”, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz inne
kompetencji kluczowych w ramach systemu formy aktywizowania seniorów).
edukacji.
Udział w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia
Ustawicznego.

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego

Cel operacyjny 1.1 Rozwój kapitału intelektualnego
Kierunki interwencji
1.1.4

Włączanie w system kształcenia innych
podmiotów z terenu obszaru funkcjonalnego
(m.in. organizacje społeczne, przedsiębiorstwa,
instytucje kultury).

Programy / projekty strategiczne
Cykl konferencji „Arena współdziałania”.
Programy współpracy z Urzędem Pracy Powiatu
Krakowskiego (np. tym „Spokojna mama”)

1.1.5

Kształtowanie postaw uczenia się przez całe
życie oraz zdobywania nowych kompetencji.

Program rozwoju kompetencji, realizowany przez Urząd
Pracy Powiatu Krakowskiego.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego
Cel operacyjny 1.2 Skuteczny system doradztwa i kształcenia zawodowego
Kierunki interwencji

Programy / projekty strategiczne

1.2.1

Rozwój oferty edukacyjnej i jakości kształcenia
zawodowego – z uwzględnieniem potrzeb rynku
pracy.

Modernizacja kształcenia zawodowego na terenie
obszaru funkcjonalnego zgodnie z potrzebami rynku
pracy, przy realnym udziale przedsiębiorców
w dydaktyce zawodowej i przy wykorzystaniu
potencjału bazy dydaktycznej.

1.2.2

Stworzenie systemu doradztwa zawodowego
na poziomie szkół podstawowych
i gimnazjalnych.

Programy doskonalące system doradztwa zawodowego,
realizowane we współpracy z Urzędem Pracy Powiatu
Krakowskiego i poradniami psychologicznopedagogicznymi - partnerskie inicjatywy na rzecz
doradztwa zawodowego.

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego
Cel operacyjny 1.2 Skuteczny system doradztwa i kształcenia zawodowego
Kierunki interwencji

Programy / projekty strategiczne
Projekty wspierające programy nauczania (np. „Rozwiń
skrzydła przedsiębiorczości”, „Festiwal zawodów”).

1.2.3

Rozwój systemu informacji zawodowej i
wspierania predyspozycji zawodowych.
Orientacja zawodowa młodzieży gimnazjalnej.

Zajęcia z młodzieżą prowadzone w szkołach przez
doradców zawodowych Urzędu Pracy Powiatu
Krakowskiego - „Doradca zawodowy w szkole”.
Diagnoza i ocena kompetencji zawodowych
(Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego).
Piramida kariery – europejskie ramy kompetencji
(Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego).

1.2.4

1.2.5

Rozwój usług doradztwa edukacyjno –
zawodowego dla osób dorosłych.

Rozwój współpracy pomiędzy szkołami
zawodowymi a pracodawcami oraz jednostkami
naukowymi i uczelniami wyższymi.

Program na rzecz doradztwa edukacyjno – zawodowego
dla osób dorosłych.
Programy wsparcia dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz
przedsiębiorców, chcących kształcić młodzież
(np. „Program Mentor”).
Program przedsiębiorczości realizowany przez Urząd Pracy
Powiatu Krakowskiego.

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego
Cel operacyjny 1.3 Wzmacnianie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców
Kierunki interwencji

Programy / projekty strategiczne
Program tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości,
centrów wsparcia dla przedsiębiorców oraz innych form
stowarzyszeniowych.
Cykl konferencji „Klimat dla przedsiębiorczości”.

1.3.1

Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w powiecie
krakowskim, realizowany przez Urząd Pracy Powiatu
Krakowskiego – w tym realizacja zamierzeń Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
Programy Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
z wykorzystaniem dostępnych środków finansowych
(wsparcie dla powstających i firm), np. Program
Rozwoju Przedsiębiorczości.

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego
Cel operacyjny 1.3 Wzmacnianie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców
Kierunki interwencji

Programy / projekty strategiczne
Program współpracy gmin z powiatem w zakresie
bieżących możliwości realizacji inwestycji.
Programy Solidarności i Integracji Zawodowej
mieszkańców realizowany przez Urząd Pracy Powiatu
Krakowskiego.

1.3.2

Stworzenie atrakcyjnych warunków dla nowych
przedsiębiorstw.

Cykl spotkań w tym: „Forum podkrakowskiego rynku
pracy”, Kongres Ziemi Krakowskiej”.
Programy Edukacyjno – Informacyjne, realizowane
przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z Telewizją
i radiem.
Spójna polityka inwestycyjna gmin współtworzących
obszar funkcjonalny (w tym stworzenie i prowadzenie
Centrum Obsługi Inwestora).

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego
Cel operacyjny 1.3 Wzmacnianie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców
Kierunki interwencji

Programy / projekty strategiczne

1.3.3

Rozwijanie funkcjonalnych połączeń
komunikacyjnych.

Program zintegrowanej komunikacji zbiorowej
odpowiadający potrzebom/celom obszaru
funkcjonalnego.

1.3.4

Promowanie społecznej odpowiedzialności
biznesu.

Konkursy i rankingi CSR

1.3.5

Promowanie ekonomii społecznej.

GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY
Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza i wysoka atrakcyjność inwestycyjna
obszaru funkcjonalnego
Cel operacyjny 1.4 Zarządzanie przestrzenią gospodarczą i inwestycyjną obszaru funkcjonalnego
Kierunki interwencji

Programy / projekty strategiczne

1.4.1

Promocja potencjału gospodarczego obszaru
funkcjonalnego.

Program współpracy gmin obszaru funkcjonalnego
w zakresie promocji potencjału gospodarczego.

1.4.2

Koordynacja planowania przestrzennego
wewnątrz obszaru.

Program współpracy gmin z powiatem w zakresie
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.3

Kreowanie gospodarczej specjalizacji obszaru
funkcjonalnego.

Programy specjalne powiatu krakowskiego w zakresie
edukacji, rynku pracy i infrastruktury drogowej.

1.4.4

Rozwój stref aktywności gospodarczej.

Program rozwoju SAG, w tym m.in. inwestycje
w ramach Strategii ZIT dla KROF.

1.4.5

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych.

1.4.6

Wspieranie klastrów i inicjatyw klastrowych.

Możliwości wykorzystania tekstu literackiego
do pracy z uczniami klas 4-6 w ramach działań
z preorientacji zawodowej
Marta Czyżewska

Weryfikacja wyzwań rozwojowych dla obszaru
funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie
gospodarki, edukacji i rynku pracy
Określenie celów i kierunków działań w ramach
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku
Pracy na obszarze funkcjonalnym
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