W kwietniu 2011 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zakończył realizację
projektu badawczego, pn. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia”. Projekt był
realizowany w partnerstwie z Gminą Brzeziny oraz Biurem Handlowym EuroConsult
z Poznania, w okresie od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku. Celem
głównym projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy powiatu kaliskiego, dzięki
opracowaniu kompleksowej jego diagnozy i obszarów z nim bezpośrednio
związanych. Diagnoza ta, w szczególnym stopniu, dotyczyła sytuacji na rynku pracy
poszczególnych kategorii społecznych, m.in.: kobiet, długotrwale bezrobotnych,
niepełnosprawnych i absolwentów. Głównemu celowi projektu przyporządkowane
zostały cele szczegółowe, tj.:
- analiza kierunków kształcenia w odniesieniu do zapotrzebowania zgłaszanego przez
pracodawców oraz wyników badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych,
- diagnoza sytuacji na kaliskim rynku pracy i w obszarze pomocy społecznej,
- analiza barier w dostępie do oferty szkoleniowej i do ofert pracy,
- sytuacja poszczególnych grup społecznych, w tym tzw. grup zagrożonych
społecznym
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- poprawa sytuacji w/w grup w okresie 1 roku od wdrożenia rekomendacji,
- opracowanie rekomendacji do wdrożenia przez instytucje systemu rynku pracy,
edukacji i pomocy społecznej oraz JST,
- promocja wyników badania poprzez publikację raportu, stronę internetową oraz
konferencję podsumowującą.
W ramach realizacji projektu pt. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki przeprowadzono szereg działań o charakterze badawczym, na które
złożyły się m.in. bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami i
pracodawcami
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przedstawicielami instytucji rynku pracy i władz lokalnych, a także wywiady grupowe
z pracodawcami. Ponadto w zakres zadań badawczych weszły także studium

przypadku polityki rynku pracy na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego oraz analizy
danych zastanych, których przedmiotem były: analiza ofert pracy w portalach
internetowych i prasie regionalnej, analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej oraz
prognozowana sytuacja na rynku pracy. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły
na sformułowanie wniosków, które pozwolą w przyszłości dopasować funkcjonowanie
podmiotów życia gospodarczego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego tak, aby
odpowiednio wykorzystać lokalne zasoby i kapitały na rzecz rozwoju gospodarczego i
polepszenia bytu mieszkańców tego obszaru. Zakończenie realizacji projektu zostało
uwieńczone konferencja podsumowującą, która odbyła się 27 kwietnia 2011 roku, w
Gimnazjum nr 9, im. Jana Pawła II w Kaliszu. W konferencji uczestniczyło 100 osób,
w tym m.in. Włodarze Miasta i Powiatu, Burmistrz i Wójtowie z powiatu kaliskiego,
przedstawiciele Partnerów projektu, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
przedstawiciele Oświaty, pomocy społecznej, związków zawodowych i lokalnej
przedsiębiorczości. Raport z wyników przeprowadzonych badań został zamieszczony
w publikacji „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia”, dostępnej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kaliszu oraz na stronie Internetowej Projektu, pod adresem:
http://www.bheuroconsult.pl/go.live.php/PL-H136/projekt-badawczy/projekt-kaliskirynekpracyszanse-i-zagrozenia/dokumenty.html
Wartość projektu wyniosła 829.350,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków
unijnych wyniosła 704.947,00 zł.

