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EUROJOB-Viadrina-Verbesserung der Berufs- und Bildungsperspektiven und der 
Mobilität in der Euroregion Pro Europa Viadrina 

Zusammenfassung 

Aufbau eines deutsch-polnischen Akteurs-Netzwerks und Erstellung eines Berufsbildungsatlas zwecks Steigerung der 

Erwerbschancen junger Menschen auf dem gemeinsamen Arbeitsmarkt 

Einreicher 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Gorzowie Wlkp. 

EU-Förderung 

ja 

Projektpartner 

IHK- Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, Frankfurt (Oder); 

Wojewódzki zakład Doskonalenia Zawodowego, Gorzów Wlkp. 

Ort/Region 

Euroregion Pro Europa Viadrina 

Realisierungszeitraum 

04/2011-03/2014 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

Kernbotschaft 

Aufbau eines Netzwerkes deutsch-polnischer Akteure und Erstellung eines Berufsbildungsatlas in den Bereichen 

Gesundheit/Soziales, IT/Neue Medien, Tourismus, Metall und Elektro, Spedition und Logistik, mit dessen Hilfe Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Auszubildende und Arbeitsvermittler in den Arbeitsämtern einen kompakten und ständig aktualisierten 

Überblick über Aus- und Weiterbildung, Anerkennungsbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten beiderseits der Grenze 

erhalten. Dies sichert die berufsspezifische Transparenz als Zugangsmöglichkeit für den deutsch-polnischen Arbeitsmarkt. 

 

EUROJOB-Viadrina -poprawa perspektyw zawodowych i edukacyjnych oraz 
mobilności w Euroregionie Pro Europa Viadrina 

Streszczenie 

Utworzenie niemiecko-polskiej sieci podmiotów i opracowanie Atlasu Kształcenia Zawodowego w celu poprawy szans 

młodzieży znalezienia zatrudnienia na wspólnym rynku pracy 

Zgłaszający 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

tak 

Partnerzy projektu 

IHK- Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, Frankfurt (Oder); 

Wojewódzki zakład Doskonalenia Zawodowego, Gorzów W. 

Miejsce/Region 

Euroregion Pro Europa Viadrina 

Okres realizacji 

04/2011-03/2014 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Główne przesłanie 

Utworzenie niemiecko-polskiej sieci uczestników i stworzenie Atlasu Kształcenia Zawodowego w dziedzinach: opieka 

zdrowotna i socjalna, branża informatyczna i nowe media, turystyka, branża metalowa i elektrotechnika, spedycja i 

logistyka, z którego pomocą pracodawcy, pracobiorcy, osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe oraz osoby 

pośredniczące w poszukiwaniu pracy w urzędach pracy otrzymają zwarty w formie i stale aktualizowany przegląd sytuacji w 

dziedzinie kształcenia i dokształcania, warunków uznawania kwalifikacji i możliwości pracy po obu stronach granicy. 

Zapewni to odpowiednią dla poszczególnych zawodów przejrzystość informacji i pozwoli otworzyć dostęp do polsko-

niemieckiego rynku pracy. 
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Beschreibung des Projekts 
 
Mit dem Berufsbildungsatlas und seinen territorialen Schwerpunktbereichen 
Gesundheit/Soziales, IT/Neue Medien, Tourismus, Metall- und Elektrobranche, Spedition und 
Logistik wird eine Instrument geschaffen, mit dessen Hilfe Arbeitgeber, Arbeitnehmer, 
Auszubildende und Arbeitsvermittler in den Arbeitsämtern einen kompakten und ständig 
aktualisierten Überblick über Aus- und Weiterbildungen, Anerkennungsbedingungen und 
Arbeitsmöglichkeiten jenseits der Grenze erhalten. Der Berufsbildungsatlas bietet für die 
genannten Wachstumsbranchen die jeweils spezifischen Informationen. 
Es wird ein Netzwerk aus Ansprechpartnern geschaffen, die die Nachfrage auf dem jeweils 
regionalen Arbeitsmarkt im Bereich IT/Neue Medien, Tourismus, Metall- und Elektrobranche 
sowie Logistik und Spedition (gegebenenfalls weitere Branchen) analysieren und besonders 
nachgefragte Berufsbilder identifizieren. Sie recherchieren darüber hinaus die Anerkennungs- 
und Zulassungsmodalitäten sowie Ausbildungen im Gesundheitsbereich des eigenen Landes. 
In den Bereichen Tourismus und IT/Neue Medien, Metall und Elektro recherchieren sie die 
Ausbildungsinhalte interessanter Qualifikationen, die derzeit auf dem Arbeitsmarkt besonders 
nachgefragt werden. 
Alle diese Informationen werden in einem standardisierten Datenbanksystem in allen 
erforderlichen Sprachen erfasst, über die Projekthomepage zugänglich gemacht und permanent 
aktualisiert. 
Das zentrale Ziel des Berufsbildungsatlas ist die Erhöhung der Durchlässigkeit in den 
grenzüberschreitenden Arbeitsmärkten und damit die Verbesserung der regionalen 
Arbeitsmarktbedingungen durch ein breites und detailliertes Informationsangebot über die 
national unterschiedlichen Regelungen im Arbeits- und Sozialrecht, Steuerrecht, Handels- und 
Gewerberecht, den Stand der Anerkennung von Berufsbildern und über regionale und 
berufsgruppenspezifische Job- und Bewerberbörsen. 
Durch den Abgleich von Berufsbildern werden langfristig gemeinsame grenzüberschreitende 
Ausbildungs- und Qualifizierungsprofile entstehen sowie praktikable Möglichkeiten des 
Umgangs mit rechtlichen Unterschieden aufgezeigt. 
Durch diese gemeinsame grenzüberschreitende Datenbank wird der Zugriff auf Informationen 
über die Arbeitsmärkte, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten dies- und jenseits der 
Grenze bewusst nebeneinander gestellt und miteinander verbunden, um so die Arbeitsmärkte 
jeweils transparenter zu gestalten und damit ein Zusammenwachsen der 
europäischen Arbeitskräftepools auf lange Sicht zu ermöglichen.  
Der Berufsbildungsatlas ermöglicht sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern und Beratern 
einen schnellen Überblick über den Ausbildungsstand jenseits der Grenze. Damit werden zwei 
Ziele erreicht: Einerseits können Arbeitgeber schnell und einfach ihren Arbeitskräftebedarf 
jenseits der Grenze decken. Andererseits wird Arbeitskräften, die in ihrem Land Schwierigkeiten 
haben, eine Stelle zu finden, die Möglichkeit geboten, auf Arbeitsmöglichkeiten jenseits der 
Grenze zuzugreifen und sich über die geforderte Ausbildung und Berufszulassung zu 
informieren. 
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Opis projektu 
 
Dzięki Atlasowi Kształcenia Zawodowego i jego terytorialnym priorytetom w branżach: opieka 
zdrowotna i socjalna, branża informatyczna i nowe media, turystyka, branża metalowa i 
elektrotechniczna oraz spedycja i logistyka, zostanie stworzony instrument, za pomocą którego 
pracodawcy, pracobiorcy, osoby przyuczane do zawodu oraz agencje pośrednictwa 
zatrudnienia w urzędach pracy będą miały zwarty w formie i na bieżąco aktualizowany przegląd 
informacji na temat form kształcenia i kształcenia ustawicznego, warunków uznawania 
kwalifikacji zawodowych i możliwości zatrudnienia po drugiej stronie granicy. Stworzona 
zostanie sieć osób i instytucji, które na danym, regionalnym rynku pracy będą analizowały popyt 
w dziedzinach: opieki zdrowotnej i socjalnej, branży informatycznej i nowych mediów, turystyki, 
branży metalowej i elektrotechnicznej oraz spedycji i logistyki (w razie potrzeby w innych 
branżach) oraz będą identyfikowały szczególnie poszukiwane profile zawodowe. Osoby te będą 
ponadto zbierały informacje z zakresu uznawania kwalifikacji zawodowych i dopuszczania do 
wykonywania zawodu oraz zdobywania wykształcenia w dziedzinie opieki zdrowotnej na terenie 
swojego kraju. W takich dziedzinach jak: opieka zdrowotna i socjalna, branża informatyczna i 
nowe media, turystyka oraz branża metalowa i elektrotechniczna, będą one ponadto zbierały 
informacje na temat zawartości programowych odpowiednich dla interesujących kwalifikacji 
zawodowych, na które w danym czasie istnieje szczególny popyt na rynku pracy. 
Wszystkie te informacje, gromadzone w standaryzowanym systemie baz danych we wszystkich 
niezbędnych językach, będą dostępne poprzez stronę internetową projektu i ciągle 
aktualizowane.  
Głównym celem Atlasu Kształcenia Zawodowego jest podniesienie przepuszczalności pomiędzy 
transgranicznymi rynkami pracy, a tym samym polepszenie warunków na regionalnych rynkach 
pracy dzięki szerokiej i szczegółowej ofercie informacyjnej o różniących się w poszczególnych 
krajach uregulowaniach w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego, prawa podatkowego, 
prawa handlowego, przepisów dotyczących działalności gospodarczej, o stanie procedur 
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz o regionalnych i specjalistycznych giełdach ofert pracy 
i osób poszukujących zatrudnienia. 
Poprzez porównywanie profili zawodowych powstaną w dalszej perspektywie wspólne, 
obowiązujące w sposób transgraniczny profile w dziedzinie kształcenia i podnoszenia 
kwalifikacji oraz wskazane zostaną możliwości radzenia sobie z różnicami prawnymi w 
poszczególnych krajach. Poprzez stworzenie tego wspólnego, transgranicznego banku danych 
dostęp do informacji o rynkach pracy, możliwościach zatrudnienia i kształcenia zawodowego po 
obu stronach granicy będzie w świadomy sposób tak skonstruowany, aby dane dotyczące obu 
stron granicy znajdowały się obok siebie i były ze sobą powiązane, co pozwoli na bardziej 
transparentne kształtowanie rynków pracy i umożliwi w dalszej perspektywie integrację 
europejskich zasobów fachowej siły roboczej. Atlas Kształcenia Zawodowego umożliwi zarówno 
pracobiorcom, jak i pracodawcom oraz doradcom szybki przegląd stanu kształcenia 
zawodowego po drugiej stronie granicy. Dzięki temu zostaną osiągnięte dwa cele. Z jednej 
strony pracodawcy będą mogli w szybki i prosty sposób zaspokoić swoje potrzeby na kapitał 
ludzki w postaci fachowej siły roboczej po drugiej stronie granicy. Z drugiej natomiast, osobom 
mającym problemy ze znalezieniem zatrudnienia w swoim kraju zostanie zaoferowana 
możliwość skorzystania z możliwości zatrudnienia po drugiej stronie granicy i zdobycia 
informacji o wymogach odnośnie wykształcenia i dopuszczenia do wykonywania zawodu. 
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Kontakt 
 
JUSTYNA ŁOTECKA 
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 
ul. Sikorskiego 95 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Polska 
 
tel +48 95 722 77 47  
fax +48 95 720 7325 
 
zdz.bwe@zdz.gorzow.pl  
 
 
WWW 
 
www.zdz.gorzow.pl 
 
www.ihk-projekt.de 
 
www.euro-job.net 
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