Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STRATEGIA PUBLIC RELATIONS PROJEKTU
,,Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” w powiecie skarżyskim
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 –
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
1.Diagnoza stanu wyjściowego na dzień 03.03.2017r.
1.1.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń:

01.12.2016 – spotkanie informacyjne – przybliżenie idei paktów zatrudnieniowych przez
ekspertów
13.12.2016 – podpisanie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych
50+ w powiecie skarżyskim
19.12.2016 – spotkanie Paktu Zatrudnieniowego, podczas którego dokonano wyboru Lidera
Paktu
styczeń 2017 – rekrutacja uczestników Paktu
26.01.2017 - spotkanie Paktu Zatrudnieniowego - uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego
Rady Paktu, przyjęcie regulaminu organizacyjnego oraz sposobu powoływania
Rady Paktu
28.02.2017 - spotkanie Paktu Zatrudnieniowego – poświecone wypracowaniu skutecznej
strategii pozyskania pracodawców, polityce zarządzania wiekiem w firmie
adresowanej do osób 50+, promowaniu idei Paktu
1. 2. Dotychczasowa promocja Paktu:
Grudzień 2016:


Spotkanie informacyjne promujące ideę Paktu

http://skarzysko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci///asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/3863530-w-powiecie-skarzyskim-zawiaze-siepakt-zatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osob-bezrobotnych-50http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2536-w-powiecie-skarzyskimzawiaze-sie-pakt-zatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osob-bezrobotnych50?highlight=WyJwYWt0IiwiemF0cnVkbmllbmlvd3kiLCJwYWt0IHphdHJ1ZG5pZW5pb3d5Il
0=
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http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/17935-w-powiecie-skarzyskimzawiaze-sie-pakt-zatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osob-bezrobotnych-50.html
http://skarzyski.eu/ps-90865-pakt-w-sprawie-pracy/


Podpisanie Paktu

http://skarzysko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci///asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/3919165-w-powiecie-skarzyskim-dnia-13grudnia-2016-roku-podpisany-zostal-pakt-zatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osobbezrobotnych-po-50-roku-zycia
http://kis-skarzysko.pl/kis/pakt-zatrudnieniowy/
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/11449-podpisali-paktzatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osob-bezrobotnych-po-50-roku-zycia
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/17999-podpisano-paktzatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osob-bezrobotnych-po-50-roku-zycia.html
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-49754
http://ddsk.pl/pakt-zatrudnieniowy-na-rzecz-aktywizacji-osob-bezrobotnych-po-50-rokuzycia/
http://skarzysko.info/art/2943/Pakt-zatrudnieniowy-podpisany.html
http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/240-skarżyski-pup-w-piątcepolskich-powiatów-testujących-nowe-narzędzia-aktywizacyjne?tmpl=component&print=1
http://ziemiaskarzyska.pl/pakt-zatrudnieniowy-podpisany/
http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=1&artykul=1815&a
kcja=artykul
TYGODNIK SKARŻYSKI uznał zawarcie Paktu za jedno z najważniejszych osiągnięć
2016r.
Styczeń 2017
http://skarzysko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci///asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/4016508-nabor-bezrobotnych-powyzej-50-rokuzycia-do-udzialu-w-projekcie-pakty-zatrudnieniowe-w-polscehttp://kis-skarzysko.pl/kis/nabor-bezrobotnych-powyzej-50-roku-zycia-do-udzialu-wprojekcie-pakty-zatrudnieniowe-w-polsce/
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http://skarzysko.praca.gov.pl/strona-glowna///asset_publisher/oh5RImvZrg21/content/4159724-wyniki-rekrutacji-osob-bezrobotnych50-do-udzialu-w-projekcie-pakty-zatrudnieniowe-w-polsceMarzec 2017:
http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2646-spotkanie-paktuzatrudnieniowego-na-rzecz-aktywizacji-zawodowej-osob-bezrobotnych-po-50-roku-zycia
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/18412-spotkanie-paktuzatrudnieniowego-na-rzecz-aktywizacji-zawodowej-osob-bezrobotnych-po-50-rokuzycia.html
Podsumowanie: Wszystkie materiały medialne/publikacje operowały materiałami
tekstowymi, których źródłem był PUP (lider).
Dotychczasowa promocja PZ oscylowała wokół informowania
o aktualnościach związanych z jego funkcjonowaniem. Konieczne jest
podjęcie działań promocyjnych służących nawiązaniu relacji
z potencjalnymi pracodawcami i nakłonienie ich do zatrudnienia
uczestników PZ.
1.3.

Miejsce i rola PUP

Lider Paktu - dysponuje potencjałem w postaci doświadczenia w działaniach
o charakterze aktywizacyjnym, skierowanych do bezrobotnych 50+ oraz realizacji
partnerskich projektów. PUP uczestniczył aktywnie w projektach i ogólnopolskich
wydarzeniach promujących politykę zarządzania wiekiem na rzecz osób 50+
(konferencje, sympozja z udziałem przedstawicieli PUP).
1.4.


Analiza zachowania grup docelowych, do których skierowany jest Pakt

osoby bezrobotne 50+ - możliwe zachowania o charakterze roszczeniowym,
zewnątrzsterowność, zaburzone poczucie własnej wartości, wycofanie, lęk przed
zmianami, ,,oswojenie” z sytuacją bezrobocia, nierealne wyobrażenie na temat
funkcjonowania rynku pracy, dezaktualizacja kwalifikacji, ograniczenia zdrowotne.
Konieczna jest stała praca z uczestnikami Paktu na rzecz kształtowania postaw
przedsiębiorczych, umacniania wiary w siebie z wykorzystaniem technik
coachingu.



pracodawcy – brak skłonności do tworzenia trwałych miejsc pracy, chętne korzystnie
z form wsparcia dofinansowanych przez PUP przy deklarowaniu minimalnego
wymaganego okresu zatrudnienia po zakończonej formie, ,,stygmatyzowanie”
pracowników 50+, brak przemyślanej polityki zarządzania wiekiem w wielu firmach.
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Konieczne jest nawiązanie współpracy z pracodawcami/ich zrzeszeniami
z wykorzystaniem technik marketingowych i coachingu, nakłonienie
do zatrudnienia uczestników paktu i stworzenie trwałych miejsc pracy w oparciu
o niesubsydiowane formy zatrudnienia.
1.5.

Analiza zachowania partnerów PZ

Największym zagrożeniem jest ,,ostudzenie” początkowego zapału w miarę upływu czasu,
przerzucanie całego ciężaru organizacyjnego i promocyjnego na Lidera.
Konieczna jest stymulacja i wyzwalanie potencjałów, którym służyć mają spotkania,
konstruktywne dyskusje oparte ,,na burzy mózgów”, utrzymywanie jak
najintensywniejszego kontaktu pomiędzy partnerami, zwłaszcza na płaszczyźnie
roboczej.
2. JAKIE PROBLEMY NALEŻY ROZWIĄZAĆ?


brak ofert pracy niesubsydiowanych adresowanych do uczestników PZ



bierne i roszczeniowe postawy uczestników PZ



brak wiedzy na temat świadomej polityki zarządzania wiekiem w firmie



brak wiedzy na temat możliwości wspierania osób ,,silver age” w aktywnym powrocie na
rynek pracy, poprzez innowacyjne narzędzia w tym Pakty Zatrudnieniowe

3. CELE STRATEGII


dotrzeć do pracodawców i skłonić ich do zatrudnienia uczestników PZ w oparciu
o umowę o pracę i utrzymania tych stanowisk pracy



wywołać zmianę postaw uczestników



promowanie innowacyjności PZ na rynku pracy



tworzenie pożądanych skojarzeń z marką



utrwalić wizerunek partnerów paktu jako instytucji otwartych na partnerski dialog
i zastosowanie innowacyjnych narzędzi aktywizacyjnych
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4.

MEDIA
PLAN

WEWNĘTRZNY PRZEPŁYW INFORMACJI W OBRĘBIE PZ

Kanały komunikacji
poczta elektroniczna
telefon
spotkania osobiste
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ZEWNĘTRZNY PRZEPŁYW INFORMACJI W OBRĘBIE PZ

W celu zapewnienie spójności przekazu należy przyjąć zasadę wykorzystywania
materiału pochodzącego z jednego źródła!

Propozycje działań promocyjnych
1. Stworzenie na stronie internetowej każdego partnera odrębnej zakładki poświęconej
Paktowi Zatrudnieniowemu


zakładka wykorzystująca zidentyfikowane logo paktu



zawartość zakładki: O Pakcie Zatrudnieniowym
(obejmuje
treść Paktu
Zatrudnieniowego, Plan Pracy Paktu, Regulamin Organizacyjny Rady Paktu
Zatrudnieniowego oraz link do strony http://www.fundacjatpp.pl/projektytpp/item/11-
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pakty-zatrudnieniowe-w-polsce.html), Pakt w mediach, Aktualności, Profile zawodowe
uczestników, Formularze Zgłoszeniowe dla Pracodawców
Przykładowy układ zakładki i jej zawartości

W przypadku stworzenia wzoru zakładki rekomendowane jest zwrócenie się do partnerów
Paktu z prośbą o utworzenie takich samych zakładek na swoich stronach internetowych,
w których będą zawierane jednolite teksty.
2. Posty poświecone Paktowi na profilach społecznościowych (o ile instytucja
posiada)
3. Tablica informacyjna w siedzibie partnerów - prezentująca w ciekawej formie
graficznej informacje na temat Paktu, zwłaszcza przybliżająca jego ideę, innowacyjny
charakter, aktualności z realizacji.
4. Materiał promocyjny telewizyjny– działanie Lidera - związany ze zorganizowanym
szkoleniem z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Materiał przybliżający ideę Paktu
oraz sylwetki uczestników PZ.
5. Dodanie w Biuletynie Informacyjnym PUP strony ,,z życia Paktu
Zatrudnieniowego“, prezentującej w telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia
zawiązane z realizacją projektu - działanie Lidera
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