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29 stycznia w Filii WUP w Częstochowie odbyło się pierwsze w 2018 roku
spotkanie instytucji i organizacji zaangażowanych w Partnerstwo na rzecz
rynku pracy subregionu północnego. Celem spotkania było między innymi
podsumowanie działań zrealizowanych w ramach partnerstwa w 2017 r. oraz
wstępne zaplanowanie wspólnych inicjatyw, możliwych do podjęcia w 2018r.
Spotkanie prowadził wicedyrektor WUP w Katowicach Marcin Biernat.

W 2017 r. w ramach partnerstwa podjęto dwie inicjatywy , których adresatami byli
przede wszystkim przedsiębiorcy. Pierwszą z nich była konferencja pod tytułem:
„Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego
Województwa Śląskiego - usługi doradcze i szkolenia „szyte na miarę" dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw" dla przedstawicieli władz lokalnych, szkół
ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorców subregionu północnego, która odbyła się 10
listopada w siedzibie Filii WUP w Częstochowie. Konferencja miała na celu między
innymi upowszechnienie wyników badań dotyczących potrzeb edukacyjnych i
szkoleniowych przedsiębiorców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz
przybliżenie idei i zasad funkcjonowania platformy „Baza Usług Rozwojowych",
umożliwiającej przedsiębiorcom dotarcie do usług doradczych oraz szkoleń „szytych
na miarę" i współfinansowanych ze środków unijnych. Odbył się również panel
dyskusyjny
„Szkolenia
szyte
na
miarę".

http://wupkatowice.praca.gov.pl/aktualnosc/?p_auth=yH4l0X96&p_p_id=101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclus...
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Drugim przedsięwzięciem zorganizowanym w ramach partnerstwa był panel
dyskusyjny dotyczący partnerstwa lokalnego zorganizowany przez WUP w Katowicach,
Urząd Miasta Częstochowy i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie
w ramach I JURAJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO - XVII Gali Konkursu „Jurajski
Produkt
Roku".
W trakcie spotkania 29 stycznia b.r. wstępnie ustalono, iż w 2018r. zorganizowana
zostanie konferencja dotycząca sytuacji osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy
na podstawie badania przeprowadzonego przez WUP w Katowicach w 2017 r. oraz
zorganizowane zostanie spotkanie lokalnych przedsiębiorców z przedstawicielami
urzędów pracy, Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie oraz Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości w celu przedstawienia informacji o formach i możliwościach
wsparcia
pracodawców
przez
wspomniane
instytucje.
Istotnym punktem ostatniego spotkania było podpisanie aneksu do umowy
partnerskiej
potwierdzającego
przyjęcie
nowego
członka
partnerstwa
–
Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie.
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