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Aleksandra Sobiech

Z życia Uczelni
W roku 2009 Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego oprócz działalności ściśle dydaktycznej aktywnie włączyła się w życie społeczeństwa Żyrardowa i okolic, aktywizując osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Włączono również liderów lokalnych – władze samorządowe, znaczące firmy i instytucje, do decydowania o kierunkach rozwoju Uczelni –
tworząc Społeczną Radę WSRL. Dzięki temu przyszli absolwenci mają
szansę spełnić oczekiwania i potrzeby potencjalnych pracodawców na naszym rynku pracy. Stworzona zostanie możliwość lepszego wykorzystania
potencjału dydaktyczno-badawczego Uczelni przez jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje, podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo Mazowsza Południowo-Zachodniego.
Uczelnia sięgnęła także po środki unijne i rozpoczęła realizację
dwóch projektów współfinansowanych przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach wspomagania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, z inicjatywy Prorektora WSRL prof. Józefa Kozioła, WSRL zaoferowała przedsiębiorcom Żyrardowa i powiatu żyrardowskiego pomoc informacyjno-doradczą, w dziedzinach: finansów i bankowości, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
„Podniesienie kwalifikacji osób pracujących na konkurencyjnym
rynku pracy”
W czerwcu 2009 r. Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, w partnerstwie z Odziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Płocku, rozpoczęła realizację Projektu „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących na konkurencyjnym rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
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nego w ramach Priorytetu 8: Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1:
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1:
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji
i umiejętności osób dorosłych pracujących na terenie Mazowsza do potrzeb
regionalnej gospodarki. W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia z zakresu obsługi komputera, pracy biurowej i florystyki odbywające się
w Płocku oraz w siedzibie Uczelni w Żyrardowie.
Projekt adresowany jest do pracujących osób dorosłych – w szczególności o niskich kwalifikacjach – zainteresowanych nabywaniem nowych
kwalifikacji, zatrudnionych na terenie powiatów: żyrardowskiego, płockiego,
grodziskiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i grójeckiego. Konieczność
dostosowania swych kwalifikacji do szybko zmieniającego się otoczenia,
w celu utrzymania aktywności na rynku pracy, podyktowana jest szybko
następującym procesem restrukturyzacji, globalizacją i wzrostem konkurencyjności.
Obszar wybrany do realizacji szkoleń charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia ludności, niską aktywnością zawodową, a także
niskim udziałem zatrudnionych w usługach rynkowych.
Projekt wychodzi naprzeciw realizacji odnowionej strategii lizbońskiej
w zakresie zatrudnienia, szczególnie w aspekcie Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Poprzez wzrost wiedzy społeczności lokalnych nastąpi przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie współudziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialności za rozwój regionu. Wykształcona społeczność o wysokich kwalifikacjach zawodowych cenionych przez pracodawców czyni region bardziej
atrakcyjnym dla potencjalnych nowych inwestorów.
Kurs z zakresu florystyki trwał w WSRL od 24 czerwca do 4 sierpnia
br., obejmował 48 godzin zajęć wykładowych i praktycznych. Miał na celu:
• nabycie umiejętności układania różnorodnych kompozycji kwiatowych
i dekoracji okolicznościowych z kwiatów żywych i sztucznych,
• nabycie umiejętności aranżowania wnętrz za pomocą roślin,
• zdobycie nowych umiejętności przydatnych w uzyskaniu nowego zawodu.
Uczestnicy kursu poznali zasady i zdobyli umiejętności w zakresie
tworzenia kompozycji z kwiatów żywych i suszonych w naczyniach, koszach, wianków i innych dekoracji włosów, bukietów i dekoracji okolicznościowych (ślubnych, komunijnych i innych), wiązanek pogrzebowych oraz
kompozycji z roślin doniczkowych. Biorący udział w kursie zapoznali się
z podstawowymi wiadomościami na temat anatomii i fizjologii roślin, na-
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zewnictwa roślin. Poznali narzędzia i materiały pomocnicze i dekoracyjne
używane przy tworzeniu różnego rodzaju kompozycji kwiatowych, jak również zasady i możliwości utrwalania i odświeżania roślin. Kurs ukończyło 16
osób, a Uczelnia zyskała piękną dekorację w postaci kompozycji kwiatowych wykonywanych przez uczestników w ramach zaliczenia kursu.
Szkolenie „Komputer – narzędzie pracy” odbywał się w dniach
6.08–27.10. Obejmował 96 godzin zajęć. Do dyspozycji uczestników szkolenia oddana została pracownia komputerowa Uczelni. Celem kursu było:
• wdrożenie do wszechstronnego wykorzystania technologii informacyjnych w rozwiązywaniu różnych problemów,
• nabycie umiejętności opracowywania dokumentów z wykorzystaniem
różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji,
• przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym,
• nabycie umiejętności korzystania z różnych, w tym multimedialnych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera.
Program szkolenia obejmował podstawy teorii komputerowych, użytkowanie komputerów (systemy operacyjne, zarządzanie zasobami komputera, instalowanie i deinstalowanie oprogramowania, ochronę zasobów
komputera), przetwarzanie tekstów i grafiki, arkusze kalkulacyjne (zbieranie
i prezentacja danych, dokonywanie obliczeń, wizualizacja danych), tworzenie prezentacji multimedialnych. Uczestnicy uczyli się również korzystania
z zasobów sieciowych, w tym zasad funkcjonowania Internetu, usług sieci,
poczty elektronicznej oraz innych form komunikacji internetowej.
Szkolenie ukończyło 15 osób.
Kurs „Praktyczne Aspekty Pracy Biurowej w MSP” rozpoczął się
w Żyrardowie 5.11.2009 i będzie trwał do 18.03.2010. Obejmuje 120 godzin
zajęć mających na celu:
• nabycie praktycznej umiejętności pracy biurowej w małym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych
źródeł informacji,
• zapoznanie z problematyką płacową i podatkową w małych firmach (PIT
i VAT).
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznania się z organizacją
pracy biura, obsługą urządzeń biurowych, obiegiem dokumentów i obsługą
pakietu biurowego. Poznają zasady wystawiania dowodów księgowych,
podstawy prowadzenia książki przychodów i rozchodów, prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania list płac. Zapoznają się z obowiązkami płatnika
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, FP
i FGŚP.
W kursie uczestniczy 17 osób.
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Oferta kursów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa w obszarach objętych działaniem projektu. Liczba wniosków złożonych przez osoby chętne do podniesienia swoich kwalifikacji lub do zdobycia nowych, przerosła oczekiwania organizatorów. Rekrutacja została
przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. Obejmowała mieszkańców terenów wiejskich i miejskich. Priorytetowo były traktowane osoby
zamieszkujące obszary zmarginalizowane oraz osoby z niskim wykształceniem. Działania były oparte na równym dostępie do szkolenia osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn.
„Lepsza Przyszłość”
We wrześniu 2009 r. rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny
„Lepsza Przyszłość”, w którym cotygodniowe dyżury pełni psycholog i doradca zawodowy. Punkt realizuje Projekt „Lepsza Przyszłość” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego
kształcenia ustawicznego.
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności społeczeństwa
powiatu żyrardowskiego, leżącego na skraju aglomeracji warszawskiej
i łódzkiej, poprzez ukierunkowanie ścieżki kształcenia lub wyboru zawodu.
Projekt jest zgodny z celami programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż
pomaga ludziom w wyborze optymalnej ścieżki zawodowej, dzięki czemu
będą mogli generować rozwój regionalny południowo-zachodniego Mazowsza.
W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia oraz uzupełnienia wykształcenia i kwalifikacji formalnych w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
Z bezpłatnych porad mogą korzystać osoby dorosłe oraz nieucząca
się młodzież w wieku 18–25 lat.
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności punktu z jego
usług skorzystało ponad 30 osób.
Aktywne wsparcie przedsiębiorczości lokalnej
Oprócz działalności czysto edukacyjnej Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie bierze czynny udział w życiu lokalnych środowisk,
a od października 2009 r. pragnie aktywniej niż dotychczas wspomagać
rozwój przedsiębiorczości. W tym celu oferuje przedsiębiorcom Żyrardowa
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i powiatu żyrardowskiego pomoc informacyjno-doradczą w dziedzinach:
finansów i bankowości, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
Uczelnia pragnie w wymienionych obszarach udzielać informacji
i rad, zwłaszcza w zakresie następujących problemów:
• pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej,
• finansowania projektów inwestycyjnych, w tym ze środków unijnych,
• planowania strategicznego i operacyjnego,
• perspektyw rynków zbytu i technik pozyskiwania klientów.
Oferta ta skierowana została do wszystkich przedsiębiorstw, ale
w szczególności do firm średnich i małych. WSRL proponuje również wspomaganie wiedzą i doświadczeniem swoich pracowników opracowywane
przez przedsiębiorców:
• analizy, raporty ekonomiczne itp. opracowania dotyczące działalności
firm,
• prace o charakterze naukowym, wykonywane w ramach doskonalenia
zawodowego ich autorów.
Działalność informacyjno-doradcza WSRL oparta zostanie na następujących zasadach:
• zainteresowani uzyskaniem informacji bądź rad formułują ich temat
i w formie e-mailu lub listownie przesyłają na adres Uczelni,
• informacje i rady będą przekazywane w trakcie rozmów z przedstawicielem firmy w siedzibie WSRL przez kompetentnego pracownika Uczelni,
w terminie wzajemnie uzgodnionym,
• działalność informacyjno-doradcza w okresie pierwszych 3 miesięcy
będzie oparta na zasadzie non profit, co ułatwi poznanie rzeczywistych
oczekiwań przedsiębiorców, a w efekcie lepsze dostosowanie tej działalności do ich potrzeb.

Społeczna Rada Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego
W kwietniu 2009 r. zainicjowano działania prowadzące do powołania
Społecznej Rady Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego. Zasadniczą rolą
Rady będzie inspirowanie i wspieranie wysiłków Uczelni na rzecz lepszego
wykorzystania jej potencjału dydaktyczno-badawczego przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo Mazowsza Południowo-Zachodniego.
W skład Społecznej Rady mają wejść przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i społecznych oraz nauki,
kultury i oświaty, których praca zawodowa i/lub społeczna jest związana
z Żyrardowem, powiatem żyrardowskim, a także z sąsiednimi rejonami,
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których bogate doświadczenie, sugestie i rady korzystnie wpłyną na kształtowanie rozwoju Uczelni.
Do podstawowych zadań Społecznej Rady WSRL należeć będzie
opracowanie programów i planów rozwoju WSRL, formułowanie propozycji
i wniosków w zakresie działalności WSRL, jej programów badawczych oraz
wspieranie WSRL w działaniach na rzecz popularyzacji Uczelni zwłaszcza
w środowiskach, z którymi związani są członkowie Rady.

