RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ W SZWECJI –
JOBBTORG STOCKHOLM –
WNIOSKI I REKOMENDACJE
W dniach 6-8 listopada 2013r. w ramach realizacji projektu „Chcę być niezależna!
Program aktywizacji zawodowej kobiet”, w Stockholm City Council, Jobbtorg
Stockholm – u Partnera projektu, miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli
jednostek realizujących zadania m. in. z zakresu aktywizacji zawodowej i mogący w
sposób znaczący przyczynić się do upowszechnienia modelu szwedzkiego na terenie
m.st. Warszawy poprzez jego praktyczne zastosowanie we własnych jednostkach
oraz w ramach szeroko zakrojonej współpracy z licznymi warszawskimi jednostkami
i organizacjami.

CEL WIZYTY:
wymiana

informacji,

doświadczeń

i

dobrych

praktyk

w

zakresie

działań

podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w instytucji zajmującej się aktywizacją
zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapoznanie się z rodzajami
wsparcia oferowanego przez Jobbtorg Stockholm w celu zaadaptowania modelu
szwedzkiego w jednostkach warszawskich zajmujących się m.in. aktywizacją
zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Mimo że Warszawa i Sztokholm jako rozwinięte stolice europejskie z dużą dynamiką
rynku pracy dają zróżnicowane możliwości zatrudnienia, oba miasta borykają się
z podobną problematyką przyczyn bezrobocia, wynikającego w dużej mierze
z napływu do stolicy mieszkańców innych rejonów kraju i imigrantów. Według danych
z sierpnia 2013 roku stopa bezrobocia w Sztokholmie wynosiła 7,2% (w całej Szwecji
8,5%), w tym osoby młode stanowiły 10,4% ogółu bezrobotnych (w całej Szwecji
17,6%), a młodzi imigranci 24,9% (w całej Szwecji 34,5%). Metody walki
z bezrobociem według modelu szwedzkiego przynoszą jednak imponujące rezultaty
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dające możliwość znalezienia korzystnego, dobrze ukierunkowanego i długotrwałego
zatrudnienia i zawierają elementy, które mogą znaleźć zastosowanie w jednostkach
warszawskich.
Jobbtorg

Stockholm

zawdzięcza

swoje

sukcesy

usystematyzowaniu

pracy

w następujących obszarach:
• przemyślanym rozwiązaniom kierowanym do osób bezrobotnych zgodnie z ich
profilem,
• standaryzacji oferowanych usług,
• koordynacji działań aktywizacyjnych prowadzonych w wielu jednostkach,
co pozwala osiągnąć spójność i efektywność tych działań,
• planowaniu wyników możliwych do osiągnięcia w każdym kolejnym roku,
dzięki

czemu

jednostki

zajmujące

się

aktywizacją

zawodową

dążą

do określonego, zdefiniowanego celu, a wszelkie odchylenia mogą być
monitorowane i korygowane na bieżąco poprzez wdrażanie odpowiednich do
sytuacji rozwiązań.

Zdaniem delegatów podstawą do możliwości adaptacji modelu szwedzkiego w
jednostkach warszawskich jest zapewnienie potrzeb bytowych osób bezrobotnych
(schronienie, wyżywienie, opieka dla dzieci) z jednoczesnym wdrożeniem działań
wpływających

na

wzrost

motywacji

aktywizowanych

osób

do zmiany dotychczasowego stylu życia.

W ramach dobrych praktyk stosowanych przez Jobbtorg Stockholm delegaci
rekomendują

do

upowszechnienia

w

jednostkach

warszawskich

w szczególności:
• ścisłą współpracę danej jednostki z pracownikami socjalnymi, uwzględniającą
efektywną wymianę danych na temat aktywizowanych osób,
• zindywidualizowanie udzielanej pomocy w zależności od profilu grupy
docelowej,
• uwzględnianie aspektów prozdrowotnych i poprawiających kondycję fizyczną
w ramach aktywizacji zawodowej cudzoziemców,
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• ukierunkowanie pomocy materialnej i niematerialnej na osoby bezrobotne,
które faktycznie współpracują z jednostką w zakresie własnej aktywizacji
zawodowej,
• elastyczność systemu pomocy reagującego na bieżące zmiany i problemy,
• skorelowanie obowiązkowej aktywizacji zawodowej z pobieraniem świadczeń
społecznych,
• badanie aktualnych potrzeb rynku pracy przez coachów zawodowych
i doradców zawodowych oraz bieżące reagowanie na zmiany i potrzeby w tym
obszarze.

Opracowanie: Małgorzata Tupin, koordynator projektu
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