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WROCŁAW 14 MARCA 2007 R.

Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki

1. Projekt Programu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu           

29 listopada 2006 r.

2. Przekazany do Komisji Europejskiej celem negocjacji -

12 grudnia 2006 r.

3. Przewidywany termin zakończenia procesu negocjacji -

wrzesień 2007 r.

4. Po zakończeniu negocjacji – ewentualne zmiany w treści 

Programu i dodatkowych dokumentach

5. Rozpoczęcie procesu wdraŜania
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Cel główny:

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe

Cel 1:
Dopasowanie 

zasobów pracy 

do zmieniającej 

się sytuacji na 

rynku pracy

Cel 2:
Zmniejszenie 

obszarów 

wykluczenia 

społecznego

Cel 3:
Podniesienie 

poziomu i jakości 

wykształcenia 

społeczeństwa

oraz powiązanie 

ich z rynkiem 

pracy

Cel 4:
Wsparcie dla 

budowy 

sprawnego i 

partnerskiego

państwa

Cel 5:
Wzrost 

spójności 

terytorialnej

Diagnoza społeczno- ekonomiczna

Cele PO Kapitał LudzkiCele PO Kapitał Ludzki

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Priorytet III Wysoka jakość edukacji 

Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka 

Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc.

Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
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Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet V Dobre rządzenie

MPiPS

MPiPS

MNiSW

MSWiA, 

MPiPS

MZ

SW

SW

SW

IP

Struktura PO Kapitał LudzkiStruktura PO Kapitał Ludzki

Priorytet XI Pomoc Techniczna

SW

MEN
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Sytuacja społeczno Sytuacja społeczno -- zawodowa osób zawodowa osób 

pozbawionych wolnościpozbawionych wolności

• Liczba osób przebywających w placówkach penitencjarnych - 82,7 

tys. (2005 r.)

• Liczba osób opuszczających corocznie zakłady karne - ok. 30 tys.

• Powszechność zatrudnienia w zakładach karnych - 29,2 % (2005 r.)

• Wysokie koszty zatrudnienia skazanych poza placówką 

penitencjarną

• Stygmatyzacja utrudniająca dostęp do rynku pracy i reintegrację 

społeczną

• Brak skutecznych rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno –

zawodowej osadzonych i osób opuszczających zakłady karne

Zakres wsparcia wZakres wsparcia w Priorytecie I Priorytecie I 

Zatrudnienie i integracja społecznaZatrudnienie i integracja społeczna

Dla pracowników słuŜby więziennej:

• przygotowanie i realizacja procedur i standardów postępowania 

• podnoszenie kwalifikacji kadr (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia 

i studia  podyplomowe)

• rozwijanie współpracy jednostek penitencjarnych z instytucjami rynku pracy, 

pomocy społecznej i partnerami społeczno – gospodarczymi

Dla osób pozbawionych wolności:

• aktywizacja społeczno-zawodowa i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

pozbawionych wolności

• projekty słuŜące modernizacji systemu szkolenia zawodowego więźniów

• projekty promocyjne m.in. z zakresu równych szans, mobilności oraz 

przekwalifikowań

• prowadzenie akcji informacyjnych, promujących integrację społeczną                       

i zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności 
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Zakres wsparcia w Priorytecie VII                               Zakres wsparcia w Priorytecie VII                               

Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja 

integracji społecznejintegracji społecznej

Dla osób opuszczających placówki penitencjarne:

• róŜnorodne formy aktywnej integracji (m.in. poprzez kontrakty socjalne, 

indywidualne plany działań i programy aktywizacji lokalnej) zdefiniowane 

w ustawie o pomocy społecznej 

• szkolenia zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje

• wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez poradnictwo 

i warsztaty

• innowacyjne i elastyczne formy zatrudnienia 

• staŜe, praktyki, przygotowanie zawodowe

• wolontariat

• rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w

poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia

• wsparcie mobilności na rynku pracy 

PodziaPodziałł śśrodkrodkóów finansowych w finansowych 

w ramach PO KLw ramach PO KL

Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR

� środki EFS 85% tj. 9 707 176 000 EUR

� środki krajowe 15 % tj. 1 713 031 059 EUR

Podział środków w ramach Programu:

� Priorytet I 506 189 358 EUR

� Priorytet VII 3 699 705 119 EUR
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS

tel. (22) 693-47-63; fax. (22) 693-40-71

zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl

www.efs.gov.pl


