Brandenburg, Germany

In the context of the programme “older unemployed/older work force - experience meets challenges” of the ministry for
affaires (MASF) of the federal state Brandenburg (BB), ageing unemployed skilled people shall show their abilities bein
work (“working in creative projects”). For it they work on demanding tasks provided by firms, and they are supported b
“campus of the generations” taking place at the university of Potsdam, job-seeking older people are working together w
characteristic of that project. The participants of the teamwork present the results of their work at public events. Also t
tered as auditors at the university of Potsdam. The aim is to develop new ways and methods of qualifying and training
ties of ageing unemployed people.

Projekt DART nr 0808R2 (‘Declining, Ageing and Regional Transformation’ – „Zmniejszanie, starzenie sie społeczeństwa oraz przekształcenia regionalne”) zainicjowany został w 2010 r. jako odpowiedź na wzrastające zainteresowanie problematyką gwałtownych przemian demograficznych zachodzących w Europie i ich negatywnych skutków
w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC 2007-2013 w ramach Celu
3 - Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, a jego podsumowanie i zakończenie nastąpi
w grudniu 2012 roku. Projekt DART jest w pełni kompatybilny z unijną strategią rozwoju gospodarczo-społecznego „Europa 2020”.
W projekt zaangażowanych jest 14 Partnerów z 11 państw unijnych (łącznie z 13 regionów), w tym Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej jako reprezentant Województwa
Dolnośląskiego. Wyjątkowość Projektu DART, a zarazem jego główny cel, polega na
przygotowaniu regionów europejskich na konsekwencje przemian demograficznych,
poprzez wymianę wiedzy w kontekście zdiagnozowanych Dobrych Praktyk, umożliwiających wypracowanie praktycznych rozwiązań w sferze:
• Edukacji i kształcenia ustawicznego
• Innowacyjnych rozwiązań w ramach gospodarki realizowanej w regionie
• Ochrony zdrowia i usług społecznych.
Powyższa wymiana wiedzy stanowi próbę wypracowania narzędzi i rozwiązań służących niwelowaniu negatywnych skutków przemian demograficznych. Szczególną rolę
w owych próbach odgrywają Dobre Praktyki zaprezentowane w ramach powyższej
publikacji, poprzez które Partnerzy mieli możliwość podzielenia się sprawdzonymi w
praktyce, prostymi częstokroć rozwiązaniami istotnych problemów, będących wynikiem przemian demograficznych.
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Objective, goals, targets
• Development of new ways for training of older work force respectively of older and young work force. The creativity and inn
should be build up by this new methods.
• Improvement of job opportunities for ageing employees.
Problem
• Until 2020, the age group of the age between 55 and 65 years will increase sharply - by about a third - from now around 34
this age group is the strongest with a share of 39% of the population at the empoyable age in BB.
• At the same time different studies (e.g. the demand analysis of skilled workers in Berlin and Brandenburg) show an increas
which can’t be met by available employees.
• It is obvious, that in the near future the production- and innovation-process are to be managed increasingly by ageing and o
the condition of expanding pressure for innovations. For that ways and methods for qualifying and training have to be devel
Process
• Organisations, selected by a competition, implement the concept of the MASF. At the “campus of the generations”, the orga
pants together with the university of Potsdam, on the one hand, and the small companies, which present appropriate tasks
teams of the ageing participants and the students, engages qualified personell for coaching the teams.

Przemiany demograficzne
Country
Region
City
Population

Germany
Brandenburg
Potsdam
150 000

Timescale

end 2008 till end 2011

RESULTS

– wyzwanie dla regionów europejskich

Beneficiaries:
The interim report shows a high acceptanc
“creative team work”
Results Benefit:
All generations

Operational Environment
Organisations: UP-Transfer ltd. and university of Potsdam

Any Enhancement:
Compared with the situation before
• part of the older participants find a job; c
young participants is practiced; small co
lem-oriented qualifying approach;
Compared with the forecast development
• the positive response to the approach w
the people involved

Dobre Praktyki – działania i inicjatywy zdiagnozowane
w ramach Projektu DART.
Bodies and Organisations
MASF: concept and management of the programme: older unemployed/older work force - experience meets challenge”; Agency of
Brandenburg for structure and labour (limited company): appropriation
agency/coordination of the projects, for the “campus of the generations” as well; at the “campus of the generations: UP-Transfer limited
company: organisation / detailed concept and implementation; university of Potsdam: cooperation partner; small companies: cooperation
partners
Primary Target Group
employees over 50 years; at the project “campus of the generation”
students as well

Success Factors:
Qualified coaches, commitment of the univ
ment of Prof. Dr. Wagner is to be acknowle

Lessons learned:
The selection of the small companies invol
carefully.

Evaluation of the GP
implementation by peers,
experts, users, scientists,
evaluators or others
Interim report of the iso Institutes für Sozialforschung
und Sozialwirtschaft e.V.
Saarbrücken

Difficulties and solutions:
The creative team work and the feasibilities
more closely.

DISSEMINATION AND EXPLOITATION
OF RESULTS

Information has been
collected
Non-standardized interviews with persons involved
(project managers, participants, representatives
of the small companies,
people responsible for the
programm)

Media Types:
Website: “Campus der Generationen” (Ger
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Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Sekretariat
tel./fax 071 770-42-20
Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 071 770-42-00 oraz 770-42-01
Udzielanie informacji telefonicznych w sprawach świadczeń
rodzinnych codziennie w godzinach 8.00 - 13.00
Ośrodek Adopcyjny
tel. 071 782-38-80
www.dops.wroc.pl
E-mail: dops@dops.wroc.pl

Wydawca:
Grafpol, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego1, www.argrafpol.pl
Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk:
Grafpol, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego1, www.argrafpol.pl
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