15.10.2018

Kozienickie Partnerstwo Lokalne - zapraszamy na ostatnia konferencje!

Kozienickie Partnerstwo Lokalne zapraszamy na ostatnią konferencję!
Autor: Andrzej SPYTEK Data publikacji: 04.10.2018

Starosta
Powiatu Kozienickiego
oraz
Dyrektor
Powiatowego Urz ę du Pracy w Kozienicach
maj ą zaszczyt zaprosi ć
do udziału w VI Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn.:
„ Siła Partnerstwa w Powiecie Kozienickim:
gala projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy,
wypracowanych
z udziałem trzech sektorów w powiecie kozienickim do partnerskiej realizacji
w latach 2018 – 2025 "
Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. (godz. 9.00-15.00) w Centrum
Kulturalno-Artystycznym (sala koncertowo-kinowa) ul. Warszawska 29, 26-900
Kozienice. Będzie ona prowadzona przez Jadwigę Olszowską-Urban - Certyfikowanego
Trenera Partnerstwa Lokalnego z Akademii Partnerstwa i Rozwoju, przy współudziale
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Celem szóstej (ostatniej w
cyklu) konferencji jest prezentacja wypracowanych propozycji projektów
społeczno-gospodarczych, które będą służyć aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt do dnia
9 października 2018 r. pod nr tel. 48 614 66 81, lub elektronicznie na e-mail:
aspytek@pupkozienice.pl Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
48 614 66 81 (osoba do kontaktu: Justyna Szarawarska, Andrzej Spytek).
Program konferencji:
http://kozienice.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=wx2n4BFR&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk...
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8.30 –
9.00

9. 00 –
10.30
2
godziny

10.30
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Rejestracja gości
Powitanie gości przez Starostę Kozienickiego i Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Kozienicach.
Przedstawienie programu VI warsztatu Partnerstwa Lokalnego: Siła
partnerstwa w powiecie kozienickim - gala projektów
społeczno–gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych
z udziałem trzech sektorów w powiecie kozienickim do partnerskiej
realizacji w latach 2018 – 2025
• Prezentacja Powiatu Kozienickiego – Starosta Kozienicki
• Prezentacja Gminy Kozienice – Burmistrz Gminy Kozienice
• Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" - skuteczne partnerstwo
na obszarze powiatu kozienickiego. Rezultaty i osiągnięcia 10 lat
funkcjonowania.
• Wprowadzenie i przygotowanie uczestników VI Konferencji do
indywidualnej oceny opracowanych projektów rozwoju
społeczno–gospodarczego i aktywizacji rynku pracy powiatu
kozienickiego przez każdego uczestnika VI konferencji. Omówienie
arkusza oceny projektów.
Przerwa
Prezentacja wstępnie opracowanych, wybranych przez uczestników
konferencji propozycji projektów społeczno-gospodarczych i
aktywizacji rynku pracy w zakresie:

10.45 –
13.00
3
godziny

• Uszczelniania lokalnych wycieków w firmach, instytucjach
samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w
gminach i powiecie kozienickim.
• Wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie
kozienickim: przedsiębiorców, samorządu lokalnego, III
sektora.
• Zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji
w gminach
i w powiecie kozienickim pod potrzeby mieszkańców i
klientów spoza powiatu.
• Przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i
organizacji pozarządowych do powiatu kozienickiego w celu
wzbogacenia i uzupełnienia oferty lokalnej.
Tworzenie zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie ostateczne w
partnerstwie wybranych projektów ożywienia społeczno–gospodarczego i
aktywizacji rynku pracy oraz wspólnego aplikowania po środki na realizację
tych projektów, a także odpowiedzialnych za ich wdrażanie na terenie
powiatu kozienickiego.

13.00

Przerwa

http://kozienice.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=wx2n4BFR&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk...
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Wspólne opracowanie przez uczestników VI konferencji
porozumienia dot. tworzenia Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju społeczno–gospodarczego, aktywizacji rynku
13.15 – pracy i współdziałania w latach 2018–2025 przedstawicieli
14.00
samorządu lokalnego, podmiotów działających w sferze
2
gospodarki, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu
godziny kozienickiego.
Uroczyste wręczenie Certyfikatów uczestnikom Konferencji w powiecie
kozienickim – Starosta Kozienicki i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Kozienicach
Poczęstunek
Konferencje Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie kozienickim realizowane
są w oparciu o zapisy U stawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kozienickie Partnerstwo Lokalne finansowane jest ze środków Funduszu Pracy
przeznaczonych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na tego typu
wydarzenia wspierające politykę rynku pracy opartą na dialogu i współpracy z
partnerami społecznymi.
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