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Projekt „Konserwator – program aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia”

Ś

rodki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoliły na uruchomienie szeregu inicjatyw, które wspierają Małopolan na rynku
pracy. Grupą szczególną są osoby bezrobotne. Ich aktywizacja stanowi główny cel projektu systemowego „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”, realizowanego od 2011 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Podejmowane w projekcie zróżnicowane formy wsparcia podnoszą potencjał zawodowy osób bezrobotnych oraz zapobiegają ich wykluczeniu
społecznemu. Tym samym projekt wpisuje się w kluczowe obszary regionalnej polityki rynku pracy, ujęte w Regionalnym Planie Działań na
Rzecz Zatrudnienia. Myślenie o potrzebie wsparcia osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jest także mocno akcentowane w przygotowywanym przez władze Małopolski programie strategicznym w dziedzinie rynku pracy i edukacji „Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy”.
Cechą charakterystyczną projektu, oprócz kompleksowości wsparcia, są również wybrane do współpracy instytucje, w których organizowane są najważniejsze działania wspierające: zatrudnienie subsydiowane i staże zawodowe. Są nimi instytucje realizujące zadania
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związane z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz
ochroną krajobrazu kulturowego w Małopolsce.
Dla biorących udział w projekcie muzeów, galerii, bibliotek i domów kultury zatrudnienie dodatkowych osób oznacza możliwość lepszej realizacji zadań czy też podejmowania się nowych inicjatyw. Warto tutaj przytoczyć przykład Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. Dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób bezrobotnych pełniących na Szlaku rolę informatorów i przewodników, a także wykonujących drobne prace konserwatorskie i renowacyjne, trakt zyskał na
atrakcyjności i popularności wśród turystów. Jego Zarządca – Małopolska Organizacja Turystyczna – z satysfakcją podkreśla, że w roku 2011
obiekty na Szlaku odwiedziło ponad 180 tys. osób.
Pomoc osobom pozbawionym pracy jako cel podstawowy projektu „KONSERWATOR” oraz wsparcie kadrowe instytucji kultury jako jego
wartość dodana to przykład wartościowego podejścia do wykorzystywania szansy, jaką stwarza Europejski Fundusz Społeczny dla rozwiązywania problemów regionalnego rynku pracy.
Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

P

rezentowana publikacja podsumowuje kolejną edycję projektu
„KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. W 2012 r. kontynuowane były działania, dzięki którym kolejna grupa osób bezrobotnych mogła uzyskać wsparcie
i poprawić tym samym swoją sytuację na rynku pracy. Zatrudnienie
subsydiowane i staże zawodowe pomogły osobom bez doświadczenia
oraz tym z dezaktualizowanymi kwalifikacjami (m.in. w wyniku długiego przebywania bez pracy). Z kolei szkolenia zawodowe pozwoliły
nabyć umiejętności i kwalifikacje zawodowe wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przybliżając ich do znalezienia
pracy. Zdecydowana większość uczestników projektu wysoko ocenia
organizację pracy oraz wyraża zadowolenie z otrzymanego wsparcia.
W tym roku przyglądano się także efektom pierwszej edycji projektu. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że sukces wsparcia udzielanego
osobom bezrobotnym wyraża się przede wszystkim w liczbie osób,
które udało się zaktywizować na dłużej, już po zakończeniu uczestnictwa w projekcie. Pracę znalazła ponad połowa uczestników projektu z 2011 r. Wynik jest optymistyczny, biorąc pod uwagę trudne
kategorie osób, które przychodzi aktywizować, oraz skomplikowaną

sytuację na rynku pracy, wyrażającą się słabnącym popytem na pracowników, szczególnie na terenach, skąd pochodziła większość
uczestników projektu.
Warto pamiętać, że projekt stara się realizować także inny cel
– wspierać kadrowo instytucje kultury, dając im dodatkowy impuls do
realizowania swoich zadań. Opinie przedstawicieli tych instytucji są
jednoznaczne – projekt jest dla nich wymierną pomocą. Celowość tej
inicjatywy podkreślają zarówno najwięksi beneficjenci projektu, którzy stworzyli znaczącą liczbę miejsc pracy i staży zawodowych, jak
i podmioty, w których pracowały pojedyncze osoby. Partner projektu – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – stwierdza, że uczestnictwo
w projekcie jest korzystne również dla wojewódzkich instytucji kultury, które wzmocnione kadrowo, mogą lepiej realizować swoją ofertę programową. Daje temu wyraz w sprawozdaniu z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami” za 2010–2011 r.
Pozytywne opinie nt. projektu wyrazili także przedstawiciele instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym z krajów członkowskich UE, którzy zapoznali się z projektem podczas swojej wizyty monitorującej w Krakowie we wrześniu br. Zaowocowało to
zaproszeniem przez przedstawiciela Komisji Europejskiej do zaprezentowania naszej inicjatywy w bazie projektów na oficjalnej stronie
EFS Komisji Europejskiej.
W 2013 r. realizowana będzie kolejna edycja projektu, co oznacza
dla kolejnej grupy osób bezrobotnych szansę na znalezienie pracy
oraz wsparcie instytucji kultury zainteresowanych stworzeniem dla
nich miejsc pracy i staży zawodowych.
Zachęcam przy okazji do zapoznania się z innymi publikacjami
z serii „Projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy”, przedstawiającymi nasze inicjatywy dotyczące obszaru rynku pracy i edukacji.
Andrzej Martynuska
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
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„KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”
– efekty i opinie

W

2012 r. realizowana była II edycja projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Jego zakres merytoryczny można wymierzyć za pomocą danych
statystycznych. W niniejszej publikacji poświęcamy temu odpowiednio dużo uwagi. Liczba instytucji składających wnioski aplikacyjne
w konkursie na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych pokazuje, jak wielu jest chętnych, aby tworzyć miejsca pracy w sektorze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ograniczenia budżetu powodują, że projekt w dalece niezadowalającym stopniu zaspokaja ten popyt.

6

Efekty projektu wyrażają się w konkretach – liczbie osób aktywizowanych w ramach poszczególnych działań, a przede wszystkim w liczbie osób, które znajdują pracę po zakończeniu udziału w projekcie.
Lecz efekty te uzupełniają osobiste doświadczenia uczestników. Oceniają oni, w jaki sposób praca bądź staż zawodowy pomógł zdobyć
im nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, mówią, jak czuli się
w środowisku pracy i jak uzyskane wsparcie pomogło im w ich sytuacji życiowej. To także składa się na ocenę celowości projektu i jego
znaczenia dla rozwiązywania problemów osób pozbawionych pracy.
Przytaczając opinie kilku uczestników projektu, chcemy utrwalić te indywidualne odczucia i wrażenia.

Jednym z założeń projektu było objęcie wybranej grupy uczestników wsparciem z wykorzystaniem warsztatu pracy trenera zatrudnienia wspieranego. W grupie tej znalazły się osoby szczególnie defaworyzowane, mające największe problemy ze znalezieniem pracy. Mają
na to wpływ braki w doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, lecz
także różne problemy życiowe tych osób. Kwestie te muszą być brane
pod uwagę przez trenera zatrudnienia wspieranego podczas jego zindywidualizowanej pracy z klientem.

W publikacji zamieszczamy także opinie kilku organizatorów form
wsparcia uczestników projektu. Od jakości przygotowanej przez nich
oferty pracy bądź stażu zawodowego oraz sposobu nadzorowania ich
pracy zależy, jakie korzyści wyniosą uczestnicy z udziału w projekcie.
Lecz organizatorzy widzą w udziale w projekcie szansę także dla siebie i realizowanych przez siebie zadań. Na efekt ten zwracają uwagę
przedstawiciele prezentowanych instytucji.

Doświadczenia trenera zatrudnienia wspieranego znajdziemy
w przygotowanym przez niego podsumowaniu tegorocznej pracy.

Włodzimierz Kurdziel
Kierownik Projektu
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Doświadczenia trenera zatrudnienia wspieranego w pracy z uczestnikami projektu

P

odstawowym celem pracy trenera zatrudnienia wspieranego w projekcie „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” jest pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie. Poprzez motywowanie, aktywizację i wspieranie przywraca on umiejętności funkcjonowania na rynku pracy. Wsparcie udzielane przez trenera powinno być dostosowane do cech osobowościowych każdej z objętych nim osób. W swojej pracy z uczestnikiem projektu trener zatrudnienia wspieranego musi brać pod uwagę wszystkie sfery jego życia,
zarówno zawodowego, jak i osobistego – edukację, rodzinę i środowisko, w którym żyje czy czas wolny. Muszą być one traktowane jako nieodłączne części planowania i podejmowania decyzji w sprawie pracy.
Praca trenera zatrudnienia wspieranego opiera się na założeniach
coachingowych, przyjmując, iż to klient ma wiedzę na temat tego, czego potrzebuje, oraz zasoby, które może wykorzystać w dojściu do postawionego sobie celu. Cała odpowiedzialność za podejmowane decyzje spoczywa na kliencie. Doskonałym zobrazowaniem pozycji trenera w pracy z klientem jest zdanie wypowiedziane przez G. B. Shawa:
„Nie jestem twoim nauczycielem. Jestem twoim towarzyszem podróży, którego zapytałeś o drogę. Wskazałem przed siebie, droga jest tak
przede mną, jak i przed tobą.”
Spotkania trenera z klientem, a przede wszystkim szereg pytań,
mających na celu rozpoznanie sytuacji klienta, zdefiniowanie jego celów, zadawanych od początku współpracy, powinny zapoczątkować
w umyśle klienta ciąg przemyśleń na temat jego obecnej i przyszłej
sytuacji na rynku pracy. W pracy z klientem trener wykorzystuje różne ćwiczenia, które pomagają podjąć dobrze przemyślaną decyzję

prowadzącą do postawionego sobie celu. Tworząc sytuację umożliwiającą uczenie się, trener pomaga klientowi w zdobyciu wiedzy, kompetencji i umiejętności, które ułatwią mu dokonanie wyboru np. związanego z podjęciem nowej ścieżki zatrudnienia. W trakcie współpracy
trener stara się doprowadzić do sytuacji, w której to klient sam będzie
mógł ocenić, w jakim punkcie się znajduje i dokąd zmierza. Ważne
jest, aby był świadom wielu możliwości i dokonania różnych wyborów.
W projekcie „KONSERWATOR” każdy klient decyduje samodzielnie
o celu, który sobie stawia. Dla jednych jest to zdobycie pracy w określonym czasie, dla innych założenie własnej firmy czy przekwalifikowanie po długim okresie pracy w jednym środowisku czy na jednym
stanowisku. W zależności od specyficznych cech klienta trener zatrudnienia wspieranego wybiera któryś z typów coachingu – od „trzymania za rękę” do stopniowego usamodzielnienia się klienta. Coaching
w projekcie przyjmuje w wielu przypadkach czystą postać towarzyszenia w osiąganiu celu, a czasami jest zastępowany przez przekazywanie wiedzy, wykład, pośrednictwo pracy.
W ramach projektu „KONSERWATOR” w 2012 roku wsparciem trenera zatrudnienia wspieranego objęto 27 osób zatrudnionych w ramach
zatrudnienia subsydiowanego lub stażu w 14 instytucjach.
Współpraca z uczestnikami projektu rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku. W jej ramach trener zatrudnienia wspieranego odbył
60 spotkań z uczestnikami wsparcia. Odbywały się one w siedzibach
organizatorów zatrudnienia i staży. Na pierwszym spotkaniu trener
zatrudnienia wspieranego przedstawił zakres możliwej współpracy
oraz podpisał kontrakt z klientem. Koncentrowano się głównie na przeanalizowaniu i uzupełnieniu Indywidualnego Planu Działania, a także
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Lp.

8

Organizator formy wsparcia

Liczba beneficjentów
objętych wsparciem TZW

1

Muzeum Etnograficzne
w Krakowie

2

2

Urząd Gminy Kozłów

1

3

PTTK Dobczyce

5

4

BWA Miechów

1

5

Urząd Gminy Kęty

2

6

MOK Olkusz

1

7

Urząd Miasta Nowy Wiśnicz

1

8

GOK Rzepiennik Strzyżewski

1

9

Urząd Gminy Szczurowa

3

10

GOK Zalipie

5

11

Urząd Gminy Dębno
(Porąbka Uszewska)

1

12

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

1

13

Towarzystwo Miłośników
Starego Sącza

1

14

Urząd Gminy Rytro

2
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zdefiniowaniu celu, do którego będzie się zmierzać. Jednocześnie określono niezbędny do tego plan działań, wymagane umiejętności i kwalifikacje oraz poziom zaangażowania uczestnika projektu.
Każdemu z klientów trener zatrudnienia wspieranego przekazał informacje dotyczące sposobów poszukiwania pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Osoby te wyrażały przede wszystkim nadzieję na
wsparcie w zakresie poszukiwania pracy. Pojawiały się
także tematy związane z zakładaniem własnej firmy, godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, podjęciem nauki w celu przekwalifikowania.

Magdalena Augustyn
Trener zatrudnienia wspieranego
w projekcie „KONSERWATOR”

Opinie uczestników projektu

Opinie uczestników projektu

O

Z

zawodu jestem historykiem, a także bibliotekarzem. Oba te zawody wykonywałem po kilka lat, obok
jeszcze innych, do których
nie miałem formalnego przygotowania, bo takiego też
nie wymagały. W latach dziewięćdziesiątych założyłem
własną działalność gospodarczą – prowadziłem małą księgarnię. Początkowo było przyzwoicie,
ale po kilku latach małe jednoosobowe księgarnie straciły rację bytu.
I tak stałem się bezrobotnym. Byłem już w wieku 55+, a to znaczyło, że
na rynku pracy w małym prowincjonalnym mieście, gdzie gospodarka
skurczyła się do handlu i urzędów oraz śladowych usług, szanse miałem nikłe. Z pomocą przyszedł urząd pracy. Najpierw uzyskałem staż
w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu, a po dwuletniej przerwie zatrudnienie na 5 miesięcy jako przewodnik muzealny w ramach programu „KONSERWATOR”.
O tej pracy dowiedziałem się od kustosza Muzeum Regionalnego,
który docenił moją pracę i umiejętności wykazane w czasie stażu. Poczułem się normalnie, czyli dobrze. Miałem się z kim podzielić swoją
wiedzą historyczną, którą w krótkim czasie pogłębiłem w wielu szczegółowych zagadnieniach oraz spożytkować doświadczenie i umiejętności dydaktyczne. Z optymizmem nadal poszukuję pracy, bo jeszcze nie czas, by spożywać panis bene merentium. Dziękuję wszystkim,
którzy umożliwili mi to zatrudnienie, bo choć krótkie, pozwoliło odbudować moje przekonanie, że jeszcze jestem potrzebny w społeczności pracujących.
Więcej takich działań!
Janusz Tomalski

rekrutacji do projektu „KONSERWATOR” dowiedziałem się przypadkiem,
przeglądając działy z ofertami pracy, bezpośrednio na
stronach różnych instytucji. To, że pozostawałem bez
zatrudnienia, w dużej mierze wiązało się z kierunkiem
mojego wykształcenia (historia, filologia klasyczna, archiwistyka) – towarem niezbyt deficytowym na rynku pracy. Problem
ten odzwierciedla odwieczne pytanie: czy kształcić się w tym, co się
autentycznie lubi i czym chciałoby się zajmować w przyszłości, czy
w tym, co się opłaca?
Ja wybrałem to pierwsze (szczęśliwi, którzy nie mają tego dylematu!)… Tym sposobem w moim doświadczeniu zawodowym znajduje się wiele pozycji o charakterze dorywczym, doraźnym, sezonowym
(od prac fizycznych po korektorskie), oczywiście wszystko na „umowy
śmieciowe”. Jedynie w Poczcie Polskiej udało mi się zahaczyć na dłużej, bo aż na rok, ale umowa się skończyła i trzeba się było rozglądnąć
za nowym pracodawcą…
…i wówczas natknąłem się na projekt „KONSERWATOR”. Zgłosiłem
się do niego, chociaż szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że cokolwiek z tego wyniknie, gdyż system punktacyjny przy kwalifikacjach preferował zupełnie inne grupy osób. Nie mając jednak nic do
stracenia, a ponaglany koniecznością zdobycia zatrudnienia i motywowany dodatkowo ciekawymi stanowiskami oferowanymi w ramach
Projektu (zgodnymi z moim wykształceniem i zainteresowaniami), postanowiłem spróbować.
Aplikowałem na osiem różnych stanowisk, ale zostałem zaproszony tylko na jedną rozmowę kwalifikacyjną – i udało się!
Praca na stanowisku przewodnika po zabytkowym obiekcie sakralnym była bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym. Bezpośredni
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kontakt z turystami, którzy zawsze życzliwi, czasem odznaczali się
entuzjazmem wpadającym wręcz w euforię, sprawiał, że praca ta była
bardzo satysfakcjonująca. Jednocześnie, ponieważ umożliwiała liczne
kontakty z ludźmi z całego świata (nawet z tak egzotycznych krajów
jak Japonia czy Singapur), pozwoliła mi na podniesienie moich umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także niemieckiego. Z kolei
wygłaszanie prelekcji do dużych grup słuchaczy z pewnością pozwala pozbyć się tremy przed wystąpieniami publicznymi. Ponadto, praca
na tym stanowisku umożliwiła mi zdobycie pierwszych doświadczeń
w obszarze moich zawodowych zainteresowań.
Dzięki udziałowi w projekcie „KONSERWATOR” upewniłem się, że
turystyka historyczna jest obszarem, w którym chciałbym się realizować zawodowo, chociaż życie i wymogi rynku pracy zweryfikują zapewne te oczekiwania. W każdym razie serdecznie polecam wszystkim bezrobotnym wzięcie udziału w tym Projekcie. Ma on tylko jedną
wadę – trwa jedynie pół roku...
Jan Sinkiewicz

M

am wykształcenie zawodowe, pracowałem na
PKP jako maszynista, po reorganizacji pracowałem w wielu różnych zakładach, między
innymi za granicą (Włochy,
Anglia). Ostatnio pracowałem
jako kierowca samochodów
ciężarowych. Pracę straciłem
ze względu na redukcję etatu, a obecny stan zdrowia nie pozwala mi wykonywać zawodu kierowcy ciężarówki. O projekcie „KONSERWATOR” dowiedziałem się z Internetu. Na stażu zdobyłem umiejętności obsługi sceny kinowej i teatralnej,
organizacji imprez masowych, montażu i instalacji wystaw artystycznych. Projekt „KONSERWATOR” dał mi możliwość wykazania swoich
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umiejętności w wielu dziedzinach. Po odbytym stażu w Małopolskim
Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zostałem zatrudniony w dziale
logistyki i wiążę dalszą przyszłość zawodową z obecną firmą. Myślę, że
takie projekty stażowe dają możliwość wykazania swoich umiejętności
zawodowych i ułatwiają znalezienie pracy. Polecam taką formę.
Jan Bodziony

W

październiku
zakończyłam
staż zorganizowany w ramach
projektu „KONSERWATOR – program
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.
Przez sześć miesięcy pracowałam
w Urzędzie Gminy w Dębnie na stanowisku pomoc administracji. Spośród wielu zadań, jakie wykonywałam, najważniejsze dla mnie wiązało się z założeniem i prowadzeniem
gminnej ewidencji zabytków. Polegało ono na wykonaniu dokumentacji
fotograficznej oraz merytorycznej
obejmującej obiekty architektoniczne oraz rzeźby i pomniki znajdujące się na terenie gminy Dębno. Praca ta sprawiała mi dużą satysfakcję,
wiązała się bowiem z moim wykształceniem.
W 2011 roku ukończyłam studia wyższe na kierunku historia sztuki i przed przystąpieniem do projektu posiadałam niewielkie doświadczenie zawodowe. W okresie studiów krótko pracowałam w sklepie odzieżowym, uczestniczyłam w warsztatach oraz odbyłam praktykę zawodową związaną właśnie z prowadzeniem ewidencji zabytków.
Mimo to od zakończenia studiów nie podjęłam zatrudnienia.
Projekt „KONSERWATOR” poznałam odwiedzając stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Spośród kilkudziesięciu

Opinie uczestników projektu

zaprezentowanych ofert wybrałam propozycje Urzędu Gminy Dębno,
ponieważ zakres obowiązków stawianych wobec osoby zatrudnionej
najbardziej zbliżony był do wykształcenia i doświadczenia, jakie zdobyłam w okresie studiów.
Praca wiązała się ściśle z zabytkami. Głównym zadaniem było
stworzenie gminnej ewidencji zabytków, w skład której weszły również pomniki i miejsca pamięci narodowej, cmentarze wojenne. Gmina Dębno to specyficzny pod względem kulturalnym obszar. Słynie z pięknego piętnastowiecznego zamku oraz gotyckiego kościoła. Gmina może również pochwalić się licznymi pomnikami i rzeźbami, które są cennymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora. Dzięki zaangażowaniu poznałam przepisy i normy prawne dotyczące ochrony zabytków i nabyłam umiejętności stosowania ich w praktyce, poznałam, w jaki sposób tworzy się
elektroniczne bazy danych. Aktywnie uczestniczyłam w sporządzaniu dokumentacji potrzebnej do pozyskania środków unijnych na renowację zabytków. Przygotowywałam artykuły prasowe na temat postępujących aktualnie prac konserwatorskich przy pomnikach. Poznałam podstawowe przepisy związane z obsługą klienta. Nabyłam
również umiejętności związane z obsługą sprzętu biurowego. Poza
umiejętnościami praktycznymi, jakie zyskałam podczas odbytego
stażu, udział w projekcie podniósł moją samoocenę. Kontakt z ludźmi, nowe zadania i obowiązki sprawiły, że mogłam sprawdzić swój
potencjał w zupełnie nowej roli. Poznałam nowe atuty płynące z wykształcenia, jakie posiadam, i śmiało mogę aplikować na stanowisko
urzędnicze, którego zakres obowiązków dotyka problemu ochrony
zabytków.
Urząd Gminy w Dębnie zadeklarował zatrudnić mnie od stycznia
2013 roku na kolejne pięć miesięcy. Po tym okresie zamierzam przygotować dokumenty aplikacyjne, rozesłać je do urzędów sąsiednich
gmin i jednostek kulturalnych. Wierzę, że zdobyte doświadczenie zawodowe podniesie moją wartość jako pracownika.
Marcelina Warchoł

J

estem z wykształcenia magistrem inżynierem ogrodnictwa. Studia ukończyłam
na Akademii Rolniczej w Krakowie w 1978 roku. Pracowałam jako nauczyciel w Szkole Rolniczej w Białej Niżnej.
I nagle diagnoza: guz wątroby, operacja, renta. Po pięciu latach trzeba było wrócić
znów na rynek pracy. Szkoły już nie było, a ja „wyszłam z obiegu”. Tu
ukłon w stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, pomagali – staże, kursy, szkolenia, ale na krótko.
W tym roku projekt „KONSERWATOR”. Praca przewodnika w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, to było to. Odżyłam, w CV śmiało mogę napisać komunikatywna, kreatywna, umiejętność pracy w zespole, kierowania grupą. Moja praca została dostrzeżona, przedłużono mi umowę na następny rok. Program polecam szczególnie wszystkim 50+, a także osobom niepełnosprawnym. Zobaczycie, że wasze doświadczenie będzie docenione, nauczycie się nowych, ciekawych rzeczy, a z powodu niepełnosprawności nie będziecie gorsi. Może to będzie tak jak dla mnie nowy sposób na życie.
Barbara Gradzikiewicz

W

szyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jaka panuje w obecnych czasach na rynku pracy w Polsce. W tej samej mierze ludzie młodzi, jak i specjaliści z wieloletnim stażem, borykają się z problemem braku zatrudnienia.
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Sam po ukończeniu studiów znalazłem się w podobnej sytuacji, bowiem jako świeżo upieczony magister jednego z kierunków humanistycznych zorientowałem się, iż samo ukończenie uniwersytetu jeszcze nie otwiera drzwi do objęcia każdej z wymarzonych posad. Zderzenie z tą, wydawałoby się, oczywistą prawdą spowodowało, iż byłem
w stanie uwierzyć, że ludzie związani z szeroko pojętą dziedziną kultury są zbyteczni dla dzisiejszego pracodawcy. Nieustannie śledząc
oferty pracy, utwierdzałem się w tym przekonaniu, aż do momentu,
gdy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie natknąłem
się na zakładkę pt. projekt „KONSERWATOR”. Głębsze zapoznanie się
z informacjami o projekcie wywołało u mnie ogromne zdziwienie, bowiem nagle zorientowałem się, że humaniści, ludzie interesujący się
historią i sztuką jednak nadal są potrzebni i mogą znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.
Będąc już uczestnikiem projektu, zostałem zatrudniony w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach. Podczas pracy w tej instytucji miałem okazję bezpośrednio zapoznać się kulturą Łemkowszczyzny, a poprzez to poszerzyć swoją wiedzę o historii i bogactwie
kulturowym naszego regionu. Ponadto otrzymałem możliwość współtworzenia szeregu wydarzeń kulturalnych, począwszy od kameralnych wystaw, a skończywszy na ogromnym festiwalu, jakim jest łemkowska „Watra” w Zdyni. Możliwość podjęcia tej szczególnej pracy pozwoliła mi na sprecyzowanie swoich planów dotyczących rozwoju dalszej kariery zawodowej, a także sprawiła, iż przekonałem się, że nadal
istnieje możliwość znalezienia odpowiedniego dla siebie zajęcia, które będzie dawało ciut więcej prócz hobbystycznej satysfakcji. Ponadto jestem przekonany, iż doświadczenie oraz umiejętności, jakie nabyłem podczas uczestnictwa w projekcie, uczynią mój życiorys bardziej
atrakcyjnym dla potencjalnego pracodawcy.
Mam nadzieję, iż wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji projektu „KONSERWATOR” mają równie pozytywne odczucia po jego zakończeniu, zaś wszystkich aktywnie poszukujących pracy zachęcam do
sprawdzenia swych sił w przyszłorocznej odsłonie projektu.
Bartłomiej Kiełtyka
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U

czestniczyłam w projekcie „KONSERWATOR” pomiędzy kwietniem a październikiem 2012, pracując jako opiekun ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Przed podjęciem tej pracy pozostawałam długo bezrobotna,
jak to w przypadku humanistów
często bywa, ponadto przeprowadziłam się kilka lat wcześniej z innego miasta i było to chyba podejrzane dla niektórych pracodawców. Z wykształcenia jestem filologiem polskim bez uprawnień nauczycielskich – po prostu filolog literaturoznawca. O projekcie dowiedziałam się od koleżanki. Aplikowałam na kilka stanowisk. Na początku 2012 roku udało mi się zakwalifikować do Muzeum Lotnictwa właśnie. Bardzo sobie chwalę pracę w tej
instytucji. Po tak długim okresie bezrobocia była to dla mnie szansa
na otworzenie się na ludzi oraz na potwierdzenie swojej przydatności społecznej. Praca była bardzo przyjemna, współpracownicy mili.
Szczególną opieką otoczył naszą grupę Pan Jan Hoffman, kierownik
działu ekspozycji, wspaniały człowiek, którego na pewno zapamiętam
na długo.
Czy nauczyłam się czegoś nowego? Na pewno udało się mi pokonać poczucie beznadziejności oraz „rozleniwienie” bezrobotnego. Wyszłam do ludzi, przypomniałam sobie, jak nawiązywać interakcje społeczne. Odżyło poczucie własnej wartości. Mogłam wykorzystać język
angielski, który znam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o perspektywy, coś
się szykuje, ale zostawię to dla siebie, aby nie zapeszać, niemniej jestem bardzo zadowolona z obrotu spraw.
Z czystym sumieniem chciałabym polecić każdemu długotrwale
bezrobotnemu udział w projekcie „KONSERWATOR”, gdyż ta przygoda
może drastycznie zmienić życie.
Katarzyna Prokopowicz

Opinie uczestników projektu

J

estem 25-letnią absolwentką dwóch różnych specjalizacji kierunku zarządzanie
i marketing. Na studiach licencjackich wybrałam komunikację społeczną i marketingową,
a na studiach magisterskich
– marketing międzynarodowy.
Jak na osobę, która stosunkowo niedawno ukończyła studia, posiadam duże doświadczenie zawodowe. Na przełomie stycznia
i lutego br. odbyłam 6-tygodniowy staż w dziale Animacji i Moderacji Treści Społecznościowych serwisu Onet. W trakcie studiów w 2011
roku miałam przyjemność pracować jako specjalista ds. marketingu
i sprzedaży w firmie CHAKRA Paweł Ścibiorek (branża strzelectwa
sportowego), a w latach 2008–2010 współpracowałam na zasadach wolontariatu z Radiem RDN Małopolska – obejmowałam stanowisko asystenta ds. reklamy i promocji w Biurze Reklamy i Promocji oraz pracownika sekretariatu Radia.
Dlaczego pozostawałam bez pracy? Stało się tak najpewniej ze
względu na silną konkurencję ze strony bardzo licznego grona osób
kończących studia o profilu zbliżonym do mojego.
O projekcie „KONSERWATOR” dowiedziałam się od taty. To właśnie
on przeglądając stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zwrócił moją
uwagę na mający się zacząć za niespełna kilka dni nabór kandydatów
do ww. projektu. Po chwili namysłu postanowiłam złożyć dokumenty aplikacyjne. Jako ciekawostkę (oczywiście nikomu nie radzę się na
mnie wzorować) mogę podać, iż z powodu różnych czynników złożyłam podanie dosłownie w ostatnim możliwym terminie. Na szczęście
opatrzność czuwała nade mną i wszystko poszło po mojej myśli – dostałam się na staż do Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
Do moich obowiązków należało m.in. przygotowanie wystaw i ich
dozór, obsługa techniczna imprez artystycznych, przygotowywanie
materiałów promocyjnych oraz dystrybucja plakatów. Natomiast tuż

po zakończeniu stażu, podczas drugiej edycji Festiwalu Teatrów Tańca
Scena Otwarta organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce, byłam
odpowiedzialna za koordynację działań grupy festiwalowych wolontariuszy, a także za opiekę nad zagranicznymi gośćmi Festiwalu z ramienia Instytucji. Najważniejszą jednak szansą, jaką otrzymałam, było poznanie zasad funkcjonowania dużej instytucji kulturalnej.
Dzięki odbytemu stażowi zrozumiałam, że aby osiągać sukces
w pracy i wykorzystywać swoje naturalne predyspozycje, niekoniecznie trzeba pracować w wyuczonym zawodzie. Wręcz przeciwnie, powinno się zdecydować na drobne przeprofilowanie związane z dokształceniem się. Dlatego jeśli moja droga zawodowa zwiąże się na
dłużej z instytucją kulturalną, zdecyduję się na studia związane z zarządzaniem kulturą lub animacją kultury.
Oczywiście wszystkim niezdecydowanym polecam wzięcie udziału w następnej edycji projektu! Otrzymacie niepowtarzalną szansę
pracy w sektorze kultury, poszerzycie swoją wiedzę i doświadczenie,
a przy okazji przeżyjecie fantastyczną przygodę.
Anna Sadowska
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Projekt „KONSERWATOR” – edycja 2012 w liczbach

1. Konkurs na wyłonienie instytucji organizujących
miejsca zatrudnienia subsydiowanego i stażu zawodowego
• Duże zainteresowanie instytucji stworzeniem
miejsc zatrudnienia subsydiowanego bądź staży
zawodowych;
• Oferta / oferty pracy bądź stażu zawodowego ponad połowy instytucji biorących udział w konkursie uzyskały rekomendacje do dofinansowania;
• Zgłoszone w ofertach pracy potrzeby kadrowe
instytucji kilkakrotnie przewyższały założoną
w projekcie liczbę uczestników edycji 2012; niemniej jednak zgłoszono niewielką liczbę ofert
staży zawodowych (w porównaniu z edycją 2011
roku).

1

Zatrudnienie
subsydiowane
na rok 2012

Zatrudnienie
subsydiowane
na rok 2013

Staże

Razem:

Liczba instytucji
zgłaszających oferty

76

22

32

86

Liczba instytucji,
których oferty zostały
rekomendowane

34

13

23

471

Liczba zgłoszonych ofert

142

28

45

215

Liczba ofert
rekomendowanych

47

11

30

88

Wnioskowana liczba osób

329

83

63

475

Osoby aktywizowane
w ramach ofert

110

22

40

-

Zaspokojenie potrzeb
kadrowych2

33,4%

26,5%

63,4%

-

Liczba instytucji, które realizują formy wsparcia w 2012 r. Część instytucji stworzyła zarówno miejsca
zatrudnienia subsydiowanego, jak i staży zawodowych, stąd podane w kolumnach dane dotyczące form
wsparcia w 2012 r. nie sumują się. Dodatkowo 5 instytucji stworzyło miejsca zatrudnienia subsydiowanego, wyłonione w ramach tzw. „ścieżki poprzedzającej” w konkursie edycji 2011, stąd łączna liczba organizatorów form wsparcia w roku 2012 wynosi 52.
2
Stosunek liczby osób aktywizowanych w ramach danej formy wsparcia do liczby osób wnioskowanych
przez instytucje.
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2. Charakterystyka organizatorów form wsparcia
• Różnorodność instytucji (pod względem wielkości, obszaru działania, rozmieszczenia geograficznego), w których stworzone zostały miejsca
pracy bądź staży zawodowych;
• Rozkład miejsc pracy i staży zawodowych wg statusu wnioskodawcy zbliżony do roku 2011;
• Duża liczba instytucji, która stworzyła miejsca
pracy bądź staży zawodowych dla maksymalnie
2 osób (31 z 52 instytucji).

Liczba
instytucji

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

Łączna
liczba
miejsc

Samorządowe instytucje
kultury, w tym:

23

42

25

67

• wojewódzkie instytucje
kultury

9

27

14

41

• gminne/powiatowe
instytucje kultury

14

15

11

26

Gminy w zakresie zadań
związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego

20

48

9

57

Organizacje pozarządowe,
w tym:

6

37

6

43

Małopolska Organizacja
Turystyczna

-

26

4

30

Kościelne osoby prawne

3

6

0

6

52

133

40

173

Organizatorzy form
wsparcia

Łącznie:

www.wup-krakow.pl

15

Projekt „Konserwator – program aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia”

3. Rekrutacja uczestników projektu
• Ocenie merytorycznej poddano 2084 poprawnie
wypełnione formularze zgłoszeniowe;
• Na jedno miejsce zatrudnienia / stażu zawodowego złożono średnio 12 formularzy zgłoszeniowych;
• W edycji 2012 odnotowano prawie trzykrotnie
większe zainteresowanie udziałem w projekcie zgłaszane przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w 2011 roku oceniono merytorycznie
778 formularzy)
4. Charakterystyka uczestników projektu – edycja 2012
• Liczba uczestników: 178 osób;
• Płeć: 98 kobiet (55% uczestników), 80 mężczyzn;
• Miejsce zamieszkania: 108 osób z terenów wiejskich (60,6% uczestników);
• Wiek: 56 osób powyżej 50 roku życia (31,4%
uczestników), 30 osób poniżej 24 roku życia
(16,8% uczestników);
• Status na rynku pracy: 160 osób bezrobotnych,
w tym 105 osób długotrwale bezrobotnych; 18 osób
nieaktywnych zawodowo;
• Niepełnosprawność: 23 osoby.
5. Efektywność zatrudnieniowa po edycji 2011
• W okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału
w projekcie 88 uczestników edycji 2011 znalazło
zatrudnienie w wymiarze dłuższym niż 3 miesiące;
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 51,4%.
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6. Środki finansowe przeznaczone na realizację form wsparcia

Przeznaczenie środków

Zatrudnienie
subsydiowane

Staże

Szkolenia
zawodowe

Wysokość środków na
wynagrodzenia/ stypendia
stażowe lub szkoleniowe
uczestników projektu

1521 324,33 zł

286 949,85 zł

85 559,00 zł

Wysokość środków
na refundacje kosztów dojazdu

20 572,80 zł

10 279,41 zł

7 465,00 zł

Wysokość środków na badania
lekarskie uczestników projektu

3 786,00 zł

1 556,00 zł

-

-

-

257 986,00 zł

1 545 683,13 zł

298 785,26 zł

351 010,00 zł

Wysokość środków na zakup
usługi szkoleniowej

Łącznie:

Instytucje – organizatorzy form wsparcia w 2012 roku

Instytucje – organizatorzy form wsparcia w 2012 roku
Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone
stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY
1

Centrum Sztuki Mościce

• referent ds. organizacji
imprez

0

1

2

Muzeum Okręgowe
w Tarnowie

• asystent muzealny
• kwalifikowany opiekun
ekspozycji

1

1

3

Muzeum Tatrzańskie
im. Dra Tytusa
Chałubińskiego

• pomoc muzealna

1

0

4

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie

• pomocnik biblioteczny
• rzemieślnik

0

3

5

Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu

• przewodnik po Skansenie
i Miasteczku Galicyjskim
• kwalifikowany opiekun
ekspozycji

12

0

6

Małopolskie Centrum
Kultury
SOKÓŁ

• opiekun ekspozycji w Galerii
Sztuki Współczesnej
• organizator widowni
• referent ds. administracji
• montażysta dekoracji
• pracownik promocji
i marketingu

0

7

7

Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładzyszów

• renowator / konserwator
• przewodnik
• opiekun ekspozycji

3

2

8

0

2

0

27

14

8

Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

9

Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli
w Krakowie

•
•
•
•

młodszy renowator
opiekun ekspozycji
referent ds. administracji
koordynator programów
edukacyjnych

• kwalifikowany opiekun
ekspozycji
Łącznie:

Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków jest dużą organizacją pozarządową (36 kół terenowych w całej Polsce) działającą
na zasadach wolontariatu oraz czasowego zatrudniania osób. Zapotrzebowanie na osoby stale współpracujące z organizacją jest znacznie większe, a sposób finansowania pracowników etatowych jest nierozwiązany.
W podobnej sytuacji jest wiele innych organizacji pozarządowych działających na podobnych zasadach w sferze kultury. W takiej sytuacji pojawienie się takiego projektu wzbudziło natychmiast nasze zainteresowanie.
Działalność naszej organizacji jest niszowa, wspieramy i chronimy łemkowskie dziedzictwo kulturowe, pielęgnujemy tradycje przodków, dokumentujemy i archiwizujemy pamiątki przeszłości i teraźniejszość. Stworzenie stanowiska pracy – dokumentalisty kultury materialnej i duchowej regionu Łemkowszczyzny w Centrum
Kultury im. B. I. Antonycza – przyczyniło się do nadrobienia zaległości w tej dziedzinie, ożywiło działalność
Centrum oraz przyczyniło się do uruchomienia naszego
archiwum i udostępnienia go osobom zainteresowanym.
Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, iż wybór kandydatów był optymalny, nasi pracownicy doskonale uzupełniali się nawzajem, stworzyli bardzo dobrze
współpracujący ze sobą tandem. Nie tylko udało nam
się zrealizować założenie programowe projektu „KONSERWATOR”, ale przy ich pomocy i umiejętnościach
usprawnić kilka innych rzeczy, jak np. strony internetowe, przygotowanie katalogów archiwalnych i bibliotecznych, przygotowanie imprez kulturalnych. Centrum Kultury im. Antonycza, które jest nową placówką naszej organizacji, funkcjonowało codziennie, a nie jak dotychczas okazjonalnie.
Uczestnicy projektu bardzo szybko wdrożyli się
w specyfikę zadania, pomimo różnic kulturowych czy
językowych. Sami zaproponowali rozwiązania dotyczące katalogowania archiwów oraz biblioteki, zaaranżowali ekspozycje stałe oraz opracowali opisy do wystaw.
Pracowali samodzielnie, konsultując z opiekunami każdy następny etap działań związany z realizacją założonego programu.

www.wup-krakow.pl
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Projekt „Konserwator – program aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia”

Organizatorzy form
wsparcia

Utworzone stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY
1

Gminny Ośrodek Kultury
w Kamionce Wielkiej

• instruktor
kulturalno-oświatowy

1

0

2

Biblioteka i Ośrodek
Animacji Kultury Gminy
Trzyciąż

• opiekun izby regionalnej

1

0

3

Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Kalwarii
Zebrzydowskiej

• referent ds. izby muzealnej

4

Gminny Ośrodek Kultury
w Oleśnie zs. w Zalipiu

• plastyk w zakresie
zalipiańskiej sztuki ludowej
• młodszy instruktor
ds. kulturalno-oświatowych

6

2

5

Gminna Biblioteka
Publiczna Gminy Tarnów
im. ks. Jana
Twardowskiego

• instruktor
kulturalno-oświatowy

0

1

6

Gminny Ośrodek
Kultury w Rzepienniku
Strzyżewskim zs.
w Rzepienniku Suchym

• grafik komputerowy
• animator kultury

1

1

7

Muzeum Miejskie
w Suchej Beskidzkiej

• pomocnik inwentaryzatora

1

0

8

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sieprawiu

• młodszy specjalista
ds. obsługi imprez kulturalnych

0

1

9

Tarnowski Teatr im.
Ludwika Solskiego

• rekwizytor
• księgowy

0

2

10

Biuro Wystaw
Artystycznych
– Galeria Miejska
w Tarnowie

• opiekun ekspozycji
• asystent koordynatora
programów edukacyjnych

1

1

Jesteśmy nadal zainteresowani udziałem w następnych edycjach projektu „KONSERWATOR”. Jest to sposób
na pozyskanie dobrych pracowników oraz uregulowanie
funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności
organizacji. Udział organizacji pozarządowych w programie, które działają głównie na zasadzie wolontariatu, jest doskonałym doświadczeniem zmiany funkcjonowania stowarzyszeń. Po raz pierwszy w naszej organizacji przeprowadzaliśmy rekrutację pracowników, a możliwość wyboru dobrych pracowników przyczynia się do
optymalnej realizacji naszych założeń. Wszystkim zainteresowanym polecamy udział w tym projekcie.
Natalia Hładyk

18

www.wup-krakow.pl

1

0

Urząd Miasta Limanowa
Na terenie miasta Limanowa funkcjonują trzy instytucje kultury, których utrzymanie i bieżąca działalność
finansowana jest z budżetu miasta. Jedną z tych instytucji jest Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, mieszczące się w Zabytkowym „Dworze Marsów” z końca XVIII
wieku. Obiekt ten jest jednym z najpiękniejszych polskich dworków szlacheckich w Małopolsce. Obiekt murowany parterowy z czterokolumnowym frontowym ganeczkiem, nakryty polskim dachem łamanym z czarną
dachówką. Jest wpisany do rejestru zabytków. Pomimo
przeprowadzanych remontów wiele prac pozostaje jeszcze do wykonania. Palącą potrzebą jest remont przeciekającego dachu, malowanie obiektu, zakończenie adaptacji strychu. Inwestycje te sukcesywnie są i będą wykonywane w miarę możliwości finansowych miasta. Brak
jest jednak wystarczających środków na odpowiednią
obsadę etatową, dlatego też miasto szuka innych możliwości w tym zakresie. Doskonałą okazją dla miasta była
możliwość udziału w projekcie „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
zatrudnienia” w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Trzy osoby przydzielone
w ramach programu w 2012 r. wsparły skromną obsadę etatową muzeum, a dzięki temu wykonano wiele niezbędnych i koniecznych prac zarówno przy obiekcie, jak
i w dziale administracyjnym.

Instytucje – organizatorzy form wsparcia w 2012 roku

Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY
11

Gminny Ośrodek Kultury
w Ropie

• animator kultury

0

1

12

Biuro Wystaw
Artystycznych
– Galeria „U Jaksy”
w Miechowie

• menadżer
kulturalno-oświatowy
• administrator obiektu
– konserwator zieleni

1

1

13

Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu

• przewodnik – Muzeum
Afrykanistyczne

1

0

14

Dom Kultury
w Tuchowie

• asystent muzealny
• instruktor ds. informacji
i promocji

1

1

15

11

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

0

Łącznie:

Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego
KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Limanowej

• bibliotekarz
• pracownik muzealny
• robotnik gospodarczy

4

2

Parafia Prawosławna
pw. Najświętszej Marii
Panny w Rozdzielu

• przewodnik

1

0

3

Parafia Prawosławna
pw. św. Włodzimierza
w Krynicy-Zdroju

• przewodnik

1

0

6

0

1

Łącznie:

Wybrane zgodnie z procedurą programu podczas
rozmów rekrutacyjnych osoby, wykazały się zdolnościami, umiejętnościami, a nade wszystkim chęcią pracy.
Dzięki zatrudnionym osobom zostały przeprowadzone
prace zagospodarowania otoczenia budynku Muzeum
(ok. 0,5-ha działka) i kaplicy poprzez uporządkowanie
otoczenia, utrzymanie trawników i zieleni, uatrakcyjnienie budynku na zewnątrz poprzez posadzenie kwiatów
doniczkowych i utrzymanie rabaty przy budynku Muzeum. Ponadto wykonano drobne prace remontowe wewnątrz budynku. Zatrudniony pracownik administracyjny pomagał przy prowadzonej w muzeum inwentaryzacji, porządkowaniu i digitalizacji zbiorów oraz w pracach administracyjnych.
Uczestnicy programu podczas pracy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej nabyli nowe doświadczenia i umiejętności, które zapewne posłużą im w dalszej
karierze zawodowej. Zadowalającym jest fakt, że osoba
zatrudniona w ramach programu na stanowisku administracyjnym podjęła branżowe studia zaoczne z zakresu
muzealnictwa i będzie zatrudniona w muzeum.
Miasto Limanowa jako wnioskodawca i uczestnik
projektu bardzo wysoko ocenia program zarówno pod
względem korzyści, jakie przyniósł miastu, ale również
pod względem przygotowania merytorycznego przez
Wojewódzki Urząd Pracy. Na wysoką ocenę zasługują
kompetentni i doświadczeni, a przede wszystkim życzliwi pracownicy WUP, obsługujący projekt. Jeżeli będzie
możliwość uczestnictwa w programie w kolejnych latach, limanowski samorząd z pewnością będzie korzystał z projektu, bo udział w nim przyczyni się do uzyskania wymiernych korzyści dla miasta, a jednocześnie
będzie pomocą skierowaną do osób bezrobotnych.
Jolanta Szyler
Kierownik Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki

www.wup-krakow.pl
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Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
oddział w Dobczycach

• robotnik gospodarczy
– utrzymanie obiektów
zamku i skansenu
• pracownik biurowy

6

2

2

Zjednoczenie Łemków

• dokumentalista kultury
materialnej i duchowej
regionu Łemkowszczyzny

2

0

3

Stowarzyszenie
Pogranicza

• przewodnik

1

0

4

Towarzystwo Miłośników
Starego Sącza

• przewodnik muzealny

1

0

5

Fundacja „Szlachetne
Zdrowie”

• opiekun dworu – przewodnik

1

0

Małopolska Organizacja
Turystyczna

• konserwator
• przewodnik – osoba
udostępniająca obiekt
• pracownik biurowy – asystent
koordynatora Otwartego
Szlaku Architektury
Drewnianej

26

4

37

6

6

Łącznie:
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Małopolska Organizacja Turystyczna
Małopolska Organizacja Turystyczna już po raz drugi uczestniczyła w Projekcie „KONSERWATOR”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Od kilku
lat MOT w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego zarządza jednym z głównych produktów turystycznych, jakim jest Szlak Architektury Drewnianej. Oferta
MOT dotyczyła organizacji stanowisk pracy i zatrudnienia osób w charakterze przewodnika – konserwatora do
udostępniania zabytkowych drewnianych obiektów sakralnych i świeckich, znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej. Zatrudnienie osób w ramach Programu
pozwoliło nam rozpocząć proces profesjonalizacji zarządzania Szlakiem, zwiększając zarazem jego dostępność
dla coraz liczniejszej grupy turystów z kraju i zagranicy. Możliwość uczestnictwa MOT w Programie pozytywnie wpłynęła na prowadzoną przez Nas działalność i była
bodźcem do podejmowanych nowych inicjatyw. Praktycznie wszystkie zatrudnione przez MOT do pracy na Szlaku
osoby pochodziły z małych miejscowości, w których znajdują się drewniane obiekty. Poprzez to mogliśmy zaobserwować ich zaangażowanie w promocję i rozwój swoich Małych Ojczyzn. Powiem więcej – miło było widzieć,
jak szybko osoby te adaptowały się do pracy w indywidualnych warunkach, jak szybko stworzyły sobie swój styl
pracy dopasowany do możliwości oraz specyfiki danego
miejsca. Dzięki ich podejściu do pracy, z czasem coraz
bardziej profesjonalnym zaangażowaniu, mogliśmy zaobserwować zadowolenie turystów odwiedzających drewniane obiekty znajdujące się na Szlaku, ale także i księży proboszczów będących gospodarzami opiekującymi
się tymi bezcennymi zabytkami. To również dzięki ich
pomocy, wyrozumiałości oraz zaangażowaniu mogliśmy
uczestniczyć w Programie „KONSERWATOR”, z korzyścią
dla wszystkich zainteresowanych stron. Chciałbym również w tym miejscu podkreślić otwartość i zrozumienie
zatrudnionych osób dla potrzeby podejmowania nowych
inicjatyw zwiększających dostępność i atrakcyjność Szlaku. Jest to bowiem bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju Szlaku jako produktu turystycznego.
Możliwość uczestnictwa Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Programie „KONSERWATOR” jest wielkim wsparciem i nieocenioną pomocą dla rozwoju Szlaku

Instytucje – organizatorzy form wsparcia w 2012 roku

Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone
stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

GMINY
1

2

Urząd Miasta i Gminy
Skała

• pracownik ds. promocji
dziedzictwa kulturowego

0

1

Urząd Gminy Łapanów

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowokonserwatorskie przy
obiektach zabytkowych na
terenie gminy

2

0

Urząd Gminy Bochnia

0

1

Urząd Gminy Szczurowa

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe
przy Zespole dworskopałacowym
• pracownik biurowy – pomoc
w pracach związanych
z prowadzeniem imprez
kulturalnych, gminnej
ewidencji zabytków

3

1

5

Urząd Miasta Limanowa

• pracownik gospodarczy
/ konserwator – prace
remontowo-porządkowe
przy Muzeum Regionalnym
Ziemi Limanowskiej
• asystent muzealny

2

1

6

Urząd Gminy Rytro

• robotnik gospodarczy
– prace przy ruinach zamku

4

0

7

Urząd Miasta i Gminy
Szczucin

• pracownik porządkowy
– prace porządkowe
w zabytkowym parku

5

0

4

Leszek Zegzda
Prezes Zarządu Małopolskiej
Organizacji Turystycznej

Muzeum Lotnictwa Polskiego

• pracownik biurowy
– uzupełnianie zebranych
inf. na temat zabytków
występujących na terenie
Gminy Bochnia

3

Architektury Drewnianej, naszej organizacji oraz naszych
współpracowników. Zachęcam wszystkich zainteresowanych
do uczestnictwa w Programie, zarówno jako pracownicy, jak
i pracodawcy. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie
Szlaku bez wsparcia projektu „KONSERWATOR”.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie po raz kolejny uczestniczy w projekcie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, którego głównym celem
jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia.
Uczestnictwo w projekcie stwarza sprzyjające warunki do rozwoju Muzeum i pozyskania zasobów ludzkich, które wspomogą realizację projektów, działań statutowych, nowych inicjatyw instytucji. W tegorocznej edycji programu Muzeum przyjęło pracowników w następujących działach: Dział Konserwacji Muzealiów na stanowisku Młodszego renowatora – dwie osoby, Dział Inwentaryzacji Muzealiów na stanowisku Koordynatora programów
edukacyjnych – jedną osobę, Dział Upowszechniania Muzealiów na stanowisku Opiekun ekspozycji – cztery osoby, Dział Administracji – jedna osoba. Dwustopniowa rekrutacja była niewątpliwie czynnikiem, który przyczynił
się do odpowiedniego doboru uczestników na ww. stanowiska. Uczestnicy zrealizowali zamierzone cele i spełnili się zawodowo. Praca w Muzeum zwiększa atrakcyjność
uczestników na rynku pracy w wyniku nabycia nowych
kwalifikacji i umiejętności.
Projekt „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” oceniamy
jako bardzo interesujący i wart upowszechnienia. Korzyści z realizacji tego projektu są dwustronne. Długotrwale
bezrobotni mają pracę, dysponują środkami finansowymi
i czują się potrzebni, a Muzeum – ponieważ zyskuje dodatkowych pracowników finansowanych z innego źródła,

www.wup-krakow.pl
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Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone
stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

którzy wykonują pracę na rzecz Muzeum, przyczyniając
się do jego dalszego rozwoju.
W przyszłości polecamy uczestnictwo w projekcie
wszystkim zainteresowanym taką formą pomocy i współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

GMINY

8

9

Urząd Gminy Lipnica
Murowana

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe na
cmentarzach wojennych,
przy zabytkach Lipnicy
Murowanej

Krzysztof Radwan
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

4

2

0

0

Urząd Gminy Sułoszowa

• pracownik gospodarczy
– prace przy zabytkach na
terenie wsi Sułoszowa

2

0

Urząd Gminy Dębno

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe przy
Kościele w Dębnie
i Porąbce Uszewskiej
• pomoc administracyjna
– prace związane ze
stworzeniem gminnej
ewidencji zabytków

2

1

Urząd Gminy Gorlice

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe
na terenie cmentarzy
z I wojny światowej
i kościołów

3

0

13

Urząd Gminy Sękowa

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe
na terenie cmentarzy
z I wojny światowej

2

0

14

Urząd Gminy Stryszów

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe przy
kościele oraz kapliczkach

6

0

10

11

12
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Urząd Gminy Kęty

• pracownik porządkowy
– prace przy zabytkowych
kapliczkach

www.wup-krakow.pl

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Dobczyce
W 2012 roku Oddział PTTK w Dobczycach był organizatorem zatrudnienia subsydiowanego i stażu zawodowego w ramach projektu „Konserwator”, zatrudniając pracowników w Muzeum Regionalnym.
Muzeum otwarte jest sezonowo od kwietnia do października, utrzymuje się samo z pozyskanych przez siebie środków. Dotacje celowe przeznaczane są na konkretne prace inwestycyjne, nie posiadamy natomiast środków
na zatrudnienie pracowników. Dzięki projektowi „KONSERWATOR” zatrudnionych zostało osiem osób, sześć na stanowiskach pracownika gospodarczego i dwie stażystki na stanowisku pracownika biurowego. Taka ilość osób pozwoliła
na objęcie opieką dwóch zespołów obiektów: zamku i skansenu, wydłużenie czasu pracy muzeum, poszerzenie oferty poprzez pomoc w działaniach promocyjnych, aktualizowaniu ekspozycji, tworzeniu nowych oraz przygotowywaniu stanowisk dla działalności edukacyjnej i poglądowej,
co wpłynęło korzystnie na podniesienie atrakcyjności tego
miejsca – w tym Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. Obowiązkiem pracowników było utrzymanie obiektów zamku i skansenu polegające na drobnych naprawach
i konserwacjach technicznych, a także dbanie o estetykę
i porządkowanie obiektów i otoczenia poprzez koszenie
trawy i sprzątanie na terenie wzgórza zamkowego i skansenu, utrzymywanie porządku w salach ekspozycyjnych,
przygotowanie ich do zwiedzania, przycinanie drzew i krzewów wokół obiektów i wzdłuż ścieżek spacerowych prowadzących na zamek. Pracownicy biurowi zajmowali się m.in.
obsługą ruchu turystycznego i działaniami promocyjnymi.

Instytucje – organizatorzy form wsparcia w 2012 roku

Liczba miejsc
zatrudnienia
subsydiowanego

Liczba
miejsc staży
zawodowych

Urząd Gminy Skrzyszów

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe przy
zabytkach na terenie gminy
• pracownik administracyjny
– pomoc w pracach
związanych z prowadzeniem
imprez kulturalnych,
gminnej ewidencji
zabytków

2

2
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Urząd Gminy
Raciechowice

• pracownik administracyjny
– aktualizacja gminnej
ewidencji zabytków,
rejestru kapliczek
przydrożnych

0

2

17

Urząd Miasta Bochnia

• robotnik gospodarczy
– prace porządkowe na
zabytkowym cmentarzu

4

0

18

Urząd Gminy Kozłów

• pilarz

1

0

19

Urząd Miasta i Gminy
Niepołomice

• pracownik fizyczny
– drobne prace
rekonstrukcyjne
i porządkowe przy
zabytkowych kapliczkach
oraz w otoczeniu Zamku

3

0

20

Urząd Miasta Nowy
Wiśnicz

• przewodnik

1

0

48

9

Organizatorzy
form wsparcia

Utworzone
stanowiska pracy /
miejsca stażu zawodowego
GMINY

15

Łącznie:

Zatrudnieni pracownicy objęli opieką 26 pomieszczeń muzealnych i 4 magazynowe o łącznej powierzchni
1000 metrów kwadratowych, dbając o ich estetykę i bezpieczeństwo ponad 2000 eksponatów. Zadbane zostały tereny zielone na obszarze 2 hektarów. Zatrudnione osoby
były w przedziale wiekowym od 21 do 51 lat. Były wśród
nich osoby posiadające tylko staż zawodowy odbyty po
ukończeniu szkoły oraz takie, które miały przerwę w zatrudnieniu ponad 15 lat. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych wszystkie wyrażały chęć podjęcia pracy w zakresie
przedstawionym w ofercie. Codzienny kontakt zatrudnionych osób z turystami stwarzał konieczność pokonania
bariery związanej z nieśmiałością, udzielania informacji
turystom – a więc nabycia wiedzy związanej z historią regionu i ekspozycją muzealną.
Pracownicy nabyli umiejętności pracy w zespole, poznali ideę ochrony zabytków. Praca rozwinęła w nich poczucie odpowiedzialności za miejsce, którym się opiekowali, ale również wykształciła zdyscyplinowanie w stosunku do powierzonych obowiązków.
Zatrudnione osoby pracowały w przyjaznej, miłej atmosferze. Czuły się dowartościowane i doceniane zarówno
przez pracodawców, jak również odwiedzających Muzeum,
co spowodowało podniesienie ich własnej wartości. Miały
możliwość wykorzystania własnych pomysłów dla uatrakcyjnienia działalności muzeum, co przyczyniło się do rozwoju osobowego i zwiększenia kreatywności.
Współpraca z wolontariuszami, społecznymi opiekunami zabytków oraz turystami stanowiła dobre narzędzie
aktywizacji bezrobotnych widzących sens i efekty swojej
pracy.
„KONSERWATOR” był dużą pomocą dla naszej niewielkiej instytucji, która dźwiga na sobie ciężar renowacji i odbudowy zamku w Dobczycach i rozwoju skansenu, prowadząc jednocześnie działalność wystawienniczą, edukacyjno-promocyjną i opieki nad zabytkami. Dzięki zatrudnionym osobom poszerzyliśmy ofertę turystyczną, zrealizowaliśmy w pełni programy edukacyjne „Staropolskim obyczajem na węgierskim szlaku” i „Spotkania z folklorem”,
zadbaliśmy o stan zabytkowych obiektów i eksponatów
oraz otoczenia Muzeum wpisanego do rejestru zabytków.
Program godny jest polecenia i kontynuacji.
Maria Topa
Dyrektor Biura

www.wup-krakow.pl
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Miejsca realizacji form wsparcia
w edycji 2012

Liczba uczestników

24
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Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
Uczestnik projektu prowadzi kwerendę
naukową dotyczącą rękopiśmiennictwa
w ramach przygotowywania ekspozycji
dotyczącej dziejów Tarnowa.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Uczestniczka projektu podczas nadzorowania
i oprowadzania zwiedzających po wystawie w Ratuszu.

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.
Uczestniczka projektu podczas sprzedaży
biletów wstępu do Muzeum Tatrzańskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Uczestniczka projektu przy
pracy z systemem bibliotecznym PROLIB – obsługa czytelników, udostępnianie
zbiorów.

www.wup-krakow.pl

uczestnicy projektu podczas wykonywania
swoich zadań w miejscach pracy

Centrum Sztuki Mościce. Uczestniczka projektu podczas nadzorowania wystawy
rzeźby Magdaleny Abakanowicz.
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Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Uczestniczka projektu prezentuje
zwiedzającym atelier fotograficzne w Miasteczku Galicyjskim i oprowadza
zwiedzających po wystawie w Ratuszu.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Uczestniczka projektu prezentuje
zwiedzającym pracownię fryzjerską w Miasteczku Galicyjskim.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Uczestniczka projektu udostępnia
zwiedzającym wnętrze chałupy w Wierchomli Wielkiej w Sądeckim Parku
Etnograficznym.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Uczestnicy projektu przy montażu reklamy
spotkania literackiego „Narodowe Czytanie Pana Tadeusza” organizowanego w Klubie
Sztuki, Galeria BWA SOKÓŁ.

www.wup-krakow.pl
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Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Uczestniczka projektu przy pilnowaniu
eksponatów i oprowadzaniu zwiedzających po wystawie „VOID” (piąta wystawa z cyklu
„Galicja. Topografie mitu” w ramach Projektu pn.: „Sztuka Współczesna Narodów Dawnej
Monarchii Austro-Węgierskiej”) oraz wystawie malarstwa i grafiki Roberta Olszowskiego.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Uczestnik projektu przy bieżących
pracach konserwacyjnych.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Uczestniczka projektu prowadzi zajęcia
warsztatowo-edukacyjne „Od ziarenka do płócienka” w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa.

Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie. Uczestniczka projektu
podczas oprowadzania wycieczki
szkolnej po wystawie.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Uczestnik projektu wykonuje prace przy
kompletacji i rekonstrukcji samolotu
– eksponatu F-105 Thunderchief.

www.wup-krakow.pl
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Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Uczestniczka projektu
opowiada o eksponacie konserwacyjnym.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Uczestniczka projektu podczas
warsztatów „Nie zapomnijmy, co nasze”.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż. Uczestniczka
projektu prowadzi zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Izbie Regionalnej
w Imbramowicach.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Uczestnik projektu przygotowuje
eksponaty w izbie muzealnej
kalwaryjskiego rzemiosła.

www.wup-krakow.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie
zs. w Zalipiu. Uczestniczka projektu
wykonuje ażurową zalipiańską wycinankę.
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Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie zs. w Zalipiu. Uczestniczka projektu opowiada
przybyłym do Zalipia turystom o zalipiańskiej sztuce ludowej.

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów im. ks. Jana Twardowskiego.
Uczestniczka projektu oprawia zakupione książki.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim zs. w Rzepienniku
Suchym. Uczestniczka projektu wykonuje kotyliony dla gości z okazji Dożynek
Powiatu Tarnowskiego.

Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej. Uczestniczka projektu skanuje album
z fotografiami z XIX wieku.

www.wup-krakow.pl
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. Uczestniczka projektu wraz z Grupą
Folklorystyczną z Sieprawia podczas otwarcia nowej siedziby Gminnego Ośrodka.
Kultury i Sportu w Sieprawiu w dniu 25.08.2012.

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego. Uczestnik projektu podczas przygotowania
rekwizytów do spektaklu pt.: „Jednoręki ze Spokane”.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Miejska w Tarnowie. Uczestniczka projektu
pomaga w prowadzeniu warsztatów dla dzieci w ramach projektu „Abecadło sztuki”.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Miejska w Tarnowie. Uczestniczka projektu
podczas pilnowania ekspozycji.

www.wup-krakow.pl
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Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.
Uczestniczka projektu w czasie realizacji
przygotowanych konkursów na coroczną
imprezę „Święto Maziarzy Łosiańskich”.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria „U Jaksy” w Miechowie. Uczestnik
projektu podczas prac w ogrodzie przy Dworku „Zacisze”.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria „U Jaksy” w Miechowie. Uczestniczka
projektu prezentuje zwiedzającym wystawę malarstwa i rzeźby w Dworku „Zacisze”.

Dom Kultury Tuchów. Uczestniczka
projektu oczyszcza i konserwuje
kołowrotek.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Uczestniczka projektu podczas zmiany
ekspozycji w Muzeum Afrykanistycznym im. dr. Bogdana Szczygła w Olkuszu.

www.wup-krakow.pl
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Urząd Miasta i Gminy w Skale. Uczestnik projektu przygotowuje materiały
o zabytkach w gminie Skała

Urząd Gminy Łapanów. Uczestniczka
projektu wykonuje proste prace
konserwatorskie w zabytkowym kościele
pw.
p św. Bartłomieja
j w Łapanowie.
p

Urząd Gminy w Szczurowej. Uczestnicy projektu podczas prac porządkowych przy
Dworze Kępińskich w Szczurowej.

Urząd Miasta Limanowa. Uczestnicy projektu podczas renowacji wnętrza Muzeum
Ziemi Limanowskiej – porządkowanie pomieszczenia archiwum przed montażem
regałów panelowych.

www.wup-krakow.pl

Urząd Gminy w Bochni.
Uczestniczka projektu prowadzi
zajęcia dla turystów w Galerii
rzeźby
y w Brzeźnicy.
y
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Urząd Miasta Limanowa. Uczestniczka projektu podczas porządkowania zbiorów
i archiwum zakładowego Muzeum Ziemi Limanowskiej.

Urząd Gminy Rytro. Uczestnicy projektu podczas prac wykopaliskowych przy Ruinach
Zamku w Rytrze.

Urząd Miasta i Gminy Szczucin. Uczestnik projektu podczas wykonywania prac
porządkowych na zabytkowym Cmentarzu Parafialnym.

Urząd Gminy Kęty. Uczestnicy podczas prac porządkowych przy zabytkowych
nagrobkach.

www.wup-krakow.pl
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Urząd Gminy Sułoszowa. Uczestnik projektu podczas prac zabezpieczających szlak
turystyczny przy Zamku w Pieskowej Skale.

Urząd
d Gminy
i
w Lipnicy
i i Murowanej.
j Cmentarz wojenny w Rajbrocie
b
– stan przed
d i po
pracach remontowych wykonanych przez uczestników.
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Urząd Gminy Dębno. Uczestniczka projektu podczas prac porządkowych przy
kościele parafialnym w Dębnie.
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Urząd Gminy Dębno. Uczestniczka projektu podczas tworzenia dokumentacji
fotograficznej obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Dębno.

Urząd Gminy Gorlice. Uczestniczka projektu czyści płyty nagrobne żołnierzy na
cmentarzu wojskowym z I wojny światowej,
wejj, przy
p y kaplicy
kapli
p cy
y dworskiejj w Kobyla
Kobylance.
y nce.

Urząd Gminy Stryszów. Uczestnicy projektu wykonują prace porządkowe przy
Kapliczce św. Anny w Zakrzowie.

Urząd Gminy Skrzyszów. Uczestnicy podczas prac porządkowych przy zabytkowych
nagrobkach i pomnikach.

Urząd Gminy Sękowa. Uczestnicy
projektu wykonują prace porządkowe
przy Cmentarzu wojennym w Ropicy
Górnej.
Górnejj.

www.wup-krakow.pl
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Urząd Gminy Raciechowice. Uczestniczka projektu podczas tworzenia dokumentacji
obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Raciechowice.

Urząd Miasta Bochnia. Uczestnik projektu oczyszcza elementy kamienne z mchów
i chwastów na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej w Bochni.

Urząd Gminy Kozłów. Uczestnik projektu
przy usuwaniu krzewów zagrażających
zabytkowej kapliczce.

Urząd Miasta Nowy Wiśnicz. Uczestniczka projektu podczas pilnowania ekspozycji
– Zamek w Wiśniczu.

www.wup-krakow.pl

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.
Uczestniczka programu wykonuje
czynności związane z renowacją cegły
przy 100-letniej kapliczce w Podłężu
(Gmina Niepołomice).
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Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki
Bożej Bolesnej w Limanowej. Uczestnik
projektu czyści drewnianą płaskorzeźbę
w krużganku
krużgan
kruż
ganku
ku San
Sanktu
Sanktuarium.
ktuari
arium
um.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej
w Limanowej. Uczestniczka projektu dokonuje pomiaru
gabarytów obrazu.

Parafia Prawosławna pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju. Uczestniczka
podczas oprowadzania zwiedzających.

Parafia Prawosławna pw. Najświętszej Marii Panny
w Rozdzielu. Uczestniczka podczas oprowadzania
zwiedzających.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Dobczycach.
Uczestnik projektu podczas prac
porządkowych w Skansenie.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Dobczycach.
Uczestniczka projektu podczas aranżacji
wystawy.

www.wup-krakow.pl
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Dobczycach.
Uczestnik projektu przy konserwacji drewnianego mostu i balustrady przy Zamku
w Dobczycach.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Uczestnik projektu udziela
informacji o ekspozycji w ramach odbywanej szkolnej lekcji muzealnej.
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Zjednoczenie Łemków. Uczestnicy projektu podczas przygotowywania wystawy
pn. „Łemkowskie Jeruzalem” w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach.

Stowarzyszenie POGRANICZA.
Uczestniczka projektu obsługuje
stoisko promocyjne, udziela
informacji turystycznej dotyczącej
Parku Miniatur w Ropie.

Małopolska Organizacja Turystyczna. Uczestniczka
projektu oprowadza zwiedzających – Kościół parafialny
pw. św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.
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Małopolska Organizacja Turystyczna.
Uczestnik projektu maluje wymienioną
część ogrodzenia – Cerkiew greckokatolicka
p św. Dymitra
pw.
Dymi
y tra w Czarnej.
j

Małopolska Organizacja Turystyczna. Uczestnik projektu
oprowadza zwiedzających – Kościół Trójcy Przenajświętszej
„Na Terlikówce” w Tarnowie.

Małopolska Organizacja Turystyczna. Uczestniczka projektu oprowadza
zwiedzających – Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
(obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO).

Małopolska Organizacja Turystyczna. Uczestniczka
projektu podczas prac porządkowych – Kościół pw.
św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (obiekt wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO).

Małopolska Organizacja Turystyczna. Wpis do księgi pamiątkowej – podziękowania
turysty za profesjonalną prezentację obiektu na Szlaku Architektury Drewnianej.

www.wup-krakow.pl
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