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Z POWIATU Z POWIATU

Sukcesy projektów z powiatu poznańskiego
„Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”

Zaledwie 60 projektów z całej Polski (na kilka tysięcy realizowanych) zo-
stało nagrodzonych w prestiżowym konkursie „Dobre praktyki EFS” i uzy-
skało zaszczytny tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”. Konkurs 
ten zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród laureatów 
znalazły się dwa projekty z powiatu poznańskiego. Jeden powstał i został 
zrealizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, drugi napisała 
i zrealizowała, od lat współpracująca z powiatem, organizacja pozarządo-
wa – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Obydwa projekty przeszły 
przez gęste sito weryfikacji i pokonały olbrzymią konkurencję.

Statuetki oraz dyplomy, uprawniające do posługiwania się tytułem 
„Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2007 r.” odebrali w Warszawie Dy-
rektor PUP w Poznaniu Zygmunt Jeżewski oraz prezes Fundacji, Andrzej 
Markiewicz. Nagrody wręczyli Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regio-
nalnego oraz Nicolaus van der Pas, Dyrektor Generalny EFS.

„Być aktywną”
Projekt „Być Aktywną” (współfinansowany z EFS w ramach SPO RZL), 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu kompleksowym 
wsparciem objął prawie 300 długotrwale bezrobotnych kobiet z po-
wiatu poznańskiego i miasta Poznania, którym zaproponowano m.in. 
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, szkolenia i kursy zawodowe, 
przygotowanie zawodowe, a nawet dotacje na podjęcie działalności go-
spodarczej (powstało 15 jednoosobowych firm).

– Żeby osiągnąć sukces, trzeba współdziałania: wykonawcy projektu, 
partnerów (w naszym wypadku był to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), a także odbiorców projektu. 
Wszystkim stronom chcę pogratulować i podziękować – powiedział Zyg-
munt Jeżewski, dyrektor PUP w Poznaniu.

Warto podkreślić, że projekt został zrealizowany ściśle według zało-
żeń wstępnych. Działania zaplanowane w projekcie zostały tak dostoso-
wane, aby pomóc beneficjentkom w pogodzeniu roli pracownika, matki 
i żony. Dlatego organizowane wsparcie było w jak największym stopniu 
odpowiednie do konkretnego przypadku każdej uczestniczki.

„Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji”
Drugi nagrodzony projekt to ogólnopolska kampania informacyjno-

promocyjna „Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji”, współfi-
nansowany z EFS oraz PFRON, realizowany przez Fundację im Królowej 
Polski św. Jadwigi z Puszczykowa. W ramach projektu zrealizowano 50 
konferencji informacyjno-promocyjnych o wyjątkowym charakterze. Pod-
czas każdej z nich o możliwościach osiągnięcia życiowego i zawodowe-
go sukcesu przez osoby niepełnosprawne mówili sami niepełnosprawni 
– ludzie sukcesu. Ponadto wyświetlano nakręcone przez fundację filmy 
o ich codziennym życiu. Na spotkania w całej Polsce przybyło łącznie 
ponad 5000 osób.

Po poniedziałkowej ceremonii prezes, Andrzej Markiewicz, powie-
dział: – W całej Polsce, od Kołobrzegu po Zakopane, od Krosna Odrzań-
skiego po Janów Lubelski spotkaliśmy się z życzliwością lokalnych władz 
i mediów. Nasz sukces jest także ich sukcesem, bardzo im za całe za-
angażowanie dziękuję.    Tomasz Mika, Fundacja im Królowej Polski św. Jadwigi 
z Puszczykowa
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