Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna” za 2018 r.

Zgodnie ze statutem w 2018 r. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”
prowadziło działalność edukacyjną. Koncentrowano się przede wszystkim na realizacji
celu statutowego „promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działanie na rzecz kształcenia,
podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych” w ramach projektów
kierowanych do osób dorosłych. Ponadto wykonywano odpłatną działalność statutową na
rzecz wsparcia edukacji dzieci w gminach woj. pomorskiego. Wykorzystywano przede
wszystkim następujące formy działania:
prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach
wiedzy i umiejętności
organizacja szkoleń i warsztatów oraz wykonywano odpłatną działalność statutową
- różne formy zabaw edukacyjnych przeznaczone dla dzieci
W 2018 r. r. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” zatrudniało 1 stałego
pracownika na pełnym etacie. Do realizacji poszczególnych projektów zatrudniani byli
także specjaliści na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Liczba
współpracujących stale wolontariuszy wynosiła 7 osób. Dysponowało 4-pokojowym
lokalem biurowym oraz trzema wyposażonymi salami szkoleniowymi, sprzętem
biurowym, szkoleniowym, audiowizualnym. Jedna ze sal szkoleniowych była salą
przeznaczoną do szkolenia komputerowego i obejmowała 10 stanowisk komputerowych
(10 laptopów połączonych z Internetem).
Część zadań wynikających z projektów zlecano wykonawcom zewnętrznym po
przeprowadzeniu procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności.
W 2018 r. realizowano projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
1.

„Gdańska pracownia kompetencja językowych i komputerowych”, przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w wysokości 1.302.030,72 PLN, czas
trwania od 2017-06-01 do 2019-01-31)

Projekt ten ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie im udziału w szkoleniach językowych i komputerowych
zakończonych certyfikacją. Rozpoczęty w 2017 r. będzie kontynuowany do 2019 r.
Projekt oferuje:
1. Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego zgodne ESOKJ zakończone
egzaminem TELC lub równorzędnym (różne poziomy) w wymiarze 180 godzin, zajęcia

w małych grupach do 12 osób jednolitych pod względem poziomu
2. Szkolenia komputerowe z zakresu TIK zgodne z ramą DIGCOMP zakończone
egzaminami ECDL / ECCC w zależności od zakresu odbytego szkolenia (różne poziomy)
w wymiarze 90 godzin, zajęcia w małych grupach do 12 osób jednolitych pod
względem poziomu
Udział w szkoleniach mogą brać osoby powyżej 18 lat spełniające następujące kryteria:
- mające stałe miejsce zamieszkania w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub powiecie gdańskim
- uczące się lub pracujące w Gdańsku

2.
„Akcja RE:Aktywacja ”, numer umowy RPPM.05.02.02-22-0020/16 (dotacja
przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w wysokości
1.257.668,16 PLN, czas trwania od 2017-09-01 2018-10-31 do 2019-06-30)
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy (obszar:
powiaty kwidzyński, słupski, bytowski)
W projekcie mogą brać udział osoby pozostające bez pracy w wieku powyżej 30 roku
życia, w tym osoby w wieku 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Projekt oferuje:
- poradnictwo zawodowe z IPD
- doradztwo psychologiczne
- trening aktywnego poszukiwania pracy
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy
- możliwość uzyskania dodatku relokacyjnego

3.

„Nowy Start”, numer umowy RPPM.05.06.00-22-0015/17 (dotacja przyznana
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w wysokości
952.160,65 PLN, czas trwania od 2017-10-01 do 2019-03-31)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy (powiaty:
bytowski, słupski i kwidzyński). W projekcie mogą brać udział osoby (z wyłączeniem osób
przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup: osoby w
wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach

Projekt oferuje 2 ścieżki:
- ścieżka I
• poradnictwo zawodowe z IPD
• doradztwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe
• staże zawodowe
• pośrednictwo pracy
• możliwość uzyskania dodatku relokacyjnego
W ścieżce I mogą brać udział :
• Osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu,
• Pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku
służbowego.
• Pracownicy zagrożeni zwolnieniem
- ścieżka II
• wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe
• szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
• wsparcie doradcze
Uczestnikami ścieżki II mogą być jedynie:
• Osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu,
• Pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku
służbowego.
4.
„Bądź PRO-aktywny! ”, numer umowy POWR.01.02.01-22-0046/17 (dotacja
przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w wysokości 999.330,75 PLN, czas
trwania od 2017-10-01 do 2018-11-30 2019-03-31)
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia biernych zawodowo osób młodych poniżej
30 roku życia.
Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby w wieku 18-29 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – należące do NEET, w tym osoby

niepełnosprawne z powiatu gdańskiego, miasta na prawach powiatu Gdańsk, miasta na
prawach powiatu Gdynia, miasta na prawach powiatu Sopot
Projekt oferuje:
- poradnictwo zawodowe z indywidualnym planem działania
- doradztwo psychologiczne
- warsztaty z proaktywności zawodowej
- szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i edukacji obywatelskiej
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy
Ponadto w ramach odpłatnej działalności statutowej Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza
Powszechna” uczestniczyło we współpracy partnerskiej z Fundacja EDUFUN w
następujących projektach: „Dzieciaki Bystrzaki”, „Mali Giganci w Gminie Żukowo”,
„Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie”.
Łączne przychody Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna” w 2018 r. wyniosły:
3.392.808,05 PLN.

