PARTNERSTWO
WYPRACOWUJĄCE
REKOMENDACJE DLA AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

SKŁAD PARTNERSTWA
Do Partnerstwa utworzonego w ramach Projektu przez Fundację Promocji Inicjatyw
Społecznych POLPROM przystąpili:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
 Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju
 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
 Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śl.
 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
 Śląska Wojewódzka Komenda OHP
 Personalne Doradztwo Biznesowe Małgorzata Jędrzejewska
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Zakład Aktywności Zawodowej Bytom
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich
 Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o.
 Centrum Konferencji i Rekreacji Orle Gniazdo sp. z o.o.
 Śląska Izba Budownictwa
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PODSUMOWANIE PRACY PARTNERSTWA W RAMACH PROJEKTU
Istota realizacji Projektu polega na utworzeniu Partnerstwa, które wypracuje rekomendacje z
uwzględnieniem perspektyw:
 podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży;
 instytucji rynku pracy;
 instytucji pomocy i integracji społecznej;
 podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji;
 pracodawców i organizacji pracodawców.
Mamy zaszczyt współpracować z Partnerami, którzy nie tylko mają ogromną wiedzę i
doświadczenie w zakresie tematów objętych rekomendacjami, ale przede wszystkim
wykazują bardzo duże zaangażowanie.
Aktywny udział Partnerów w realizacji zadań projektowych pozwolił wypracować
rekomendacje, które odnoszą się do najważniejszych problemów aktywizacji osób młodych i
wskazują wiele nowatorskich, cennych i, z pewnością, skutecznych rozwiązań. Mamy
nadzieję, że propozycje działań szybko zamienią się we wdrożone inicjatywy realizowane
przez śląskie instytucje rynku pracy.
Pragniemy w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Partnerom za
wkład pracy w przygotowanie rekomendacji oraz wyrazić nadzieję, że w kolejnym etapie
naszej współpracy - po zakończeniu realizacji Projektu - osiągniemy wspólnie inne ważne
cele, które sobie wyznaczymy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom i firmom, które
wspierały realizację projektu. Dziękujemy przedstawicielom śląskiej młodzieży, którzy
zechcieli wziąć udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych. Dziękujemy instytucjom
rynku pracy, które zgodziły się wypełnić ankietę oraz uczestniczyły w weryfikacji
rekomendacji.
Dziękujemy również Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za opiekę w trakcie
realizacji Projektu.

DALSZE FUNKCJONOWANIE PARTNERSTWA

Spotkanie upowszechniające wypracowane rekomendacje oraz kolejne spotkanie Partnerstwa
zostało zaplanowane na 9 lutego 2016 roku w Katowicach. Podmioty zainteresowane
udziałem w spotkaniu i współpracą z Partnerstwem prosimy o kontakt na adres:
biuro@polprom.org.pl.

