
 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 

Od listopada 2011 r. realizowany jest w Polsce innowacyjny projekt, który będzie wdrażany na wybranym przez nas 
obszarze (woj. wielkopolskie), natomiast wypracowane rozwiązania będą upowszechniane i włączane do nurtu polityki na 
każdym szczeblu – krajowym, regionalnym i lokalnym. Założeniem projektu jest wypracowanie modelu współpracy między-
sektorowej wspierającego

1
 godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity. Współpraca międzysekto-

rowa to współdziałanie trzech sektorów: publicznego (administracja publiczna, nauka), prywatnego (biznes) i społecznego 
(m.in. organizacje pozarządowe, społeczność lokalna).  

Inicjatorem projektu jest Fundacja Aktywności Lokalnej (lider partnerstwa), która jest organizacją niezwykle aktywną, 

nagradzaną za prowadzoną działalność, odpowiadającą na wyzwania społeczno-gospodarcze w regionie i kraju. Fundacja 

pozyskiwała swoimi inicjatywami uwagę i przychylność w środowiskach lokalnych oraz w regionie. 
 

REALIZATORZY 
 

Realizatorzy: 
 Fundacja Aktywności Lokalnej – lider partnerstwa (NGO) 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (nauka) 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (administracja) 

 Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, ApS / Centrum Work Life-Balance w Kokkedal w Danii (biznes, think-tank) 

Kierownikiem projektu jest p. Iwona Janicka, m.in. podwójna laureatka konkursu Eurolider 2010 Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, a funkcję kierownika merytorycznego projektu pełni prof. Kazimierz Pająk z Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu. 
 

Bezpośrednio do współpracy na potrzeby projektu zaangażowano ponad 70 ekspertów, konsultantów i specjalistów, w tym: 

 Sektor publiczny – ponad 30 osób, w tym 8 przedstawicieli administracji, 21 przedstawicieli nauki, 3 przedstawicieli 

środowiska medycznego, 4 polityków lub decydentów szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego 

 Sektor prywatny – ponad 20 osób, w tym 2 przedstawicieli mediów, 10 przedsiębiorców, 2 przedstawicieli instytucji 

otoczenia biznesu 

 Sektor społeczny – powyżej 15 osób, w tym 11 przedstawicieli NGO 

Warto zauważyć, że do współpracy zaangażowano ponad 20 praktyków, tj. osób aktywnie pracujących z grupą odbiorców.  
 

Honorowy patronat nad realizowanych działaniami w ramach projektu objęli: 

 p. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania, 

 p. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, 

 p. Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,  

 p. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                 
1 „wspierający” rozumiany jako wspomagający w tworzeniu odpowiednich warunków 



 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT? 
 

 ODBIORCY – rodzice tj. matka, ojciec, zwłaszcza matki wychowujące przynajmniej 1 dziecko do lat 3, w szczególności 

przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, z uwzględnieniem kobiet w ciąży; 

 UŻYTKOWNICY – przedstawiciele instytucji zainteresowanych tworzeniem odpowiednich warunków w społeczności 

lokalnej, w tym na rynku pracy w zakresie godzenia życia zawodowego i osobistego matek/ojców, wśród nich m.in.: 

wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, instytucje 

rynku pracy, w tym niepubliczne agencje zatrudnienia (prywatne, społeczne), instytucje szkoleniowe, media, 

organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, jednostki samorządu 

terytorialnego, biura obsługi interesanta/klienta, apteki i przychodnie, pielęgniarki i położne, przedstawiciele tzw. grup 

nieformalnych, zwłaszcza zrzeszających rodziców. 
 

DOTYCHCZASOWE  DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 
 

Wśród dotychczasowych działań związanych z realizacją projektu udało nam się m.in.: 

a) przeprowadzić pogłębioną diagnozę oraz liczne badania, którymi objęto zróżnicowane podmioty w regionie (woj. 

wielkopolskie) i ponadregionalne, także w wymiarze krajowym – władzy ustawodawczej i wykonawczej, co pozwoliło 

na zidentyfikowanie potrzeb, warunków i możliwości w zakresie kształtowania lokalnych środowisk na rzecz 

wsparcia matek / ojców z dzieckiem do lat 3 zgodnie z potencjałem partnerów projektu; 

b) przeprowadzono szerokie konsultacje zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym (woj. wielkopolskie) założeń 

projektu, planowanych standardów, procedur i narzędzi w ramach tzw. produktu finalnego wypracowywanego  

w ramach projektu skonsultowano z grupą ponad 400 osób (listopad 2011 – czerwiec 2012), zorganizowano m.in.: 

 seminaryjne posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 

zatytułowane „Praca, dziecko, rodzina – wyzwania i perspektywy polityki społecznej i gospodarczej”; 

 spotkania subregionalne z odbiorcami projektu, tj. rodzicami małych dzieci zainteresowanymi tematyką work-

life balance oraz seminaria subregionalne z użytkownikami projektu – w pięciu miastach Wielkopolski 

(Kalisz, Konin, Piła, Poznań, Leszno). 
 

PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 
 

Do października 2014 r. przewidziana jest realizacja działań mających na celu skonsultowanie i upowszechnianie „dobrych 

praktyk” i wypracowanych rozwiązań (m.in. konferencje, targi, publikacje, spotkania), w szczególności jednak spore znaczenie 

będą miały działania, których założeniem jest weryfikacja w praktyce, w szczególności: 

 cykl szkoleniowo-doradczy dla 120 matek i 24 ojców (96 dni szkoleniowych, 1152 h doradztwa),  

 wsparcie 18 co-trenerów/animatorów WLB w trakcie realizacji projektu, spotkania integracyjno-motywujące (48), 

 warsztaty międzysektorowe realizowanych w terenie (35), średnio 3 w każdej z 10 wybranych społeczności, 

 stałe wsparcie ze strony ekspertów i specjalistów projektu poprzez m.in. analizy i ekspertyzy wynikające ze zgłaszanych 

potrzeb, doradztwo i konsultacje dla użytkowników, w tym on-line (2800h). 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 


