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Platforma flexicurity dla MiŚP 

- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie flexicurity w obszarze MiŚP 

 

Warszawa 7 września 2014 r.  

Szanowni Państwo  
Związek Rzemiosła Polskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „Platforma flexicurity 

nowoczesnym narzędziem dla edukacji i rynku pracy”, która odbędzie się w dniach 

9 - 11 października 2014. w Lesznie  
(Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” 64-100 Leszno, ul. Św. Józefa 5 Tel. +48 65 526 08 11, 

48 65 529 49 58, Fax. +48 65 529 37 82,  +48 65 526 08 14 e-mail: hotel@akwawit.pl 
 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu partnerskiego „Platforma Flexicurity MiŚP-kreowanie płaszczyzny współpracy 

 w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,  Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,  

 Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjnośc i). 

 
Wydarzenie odbędzie się na terenie regionu działania izb rzemieślniczych: Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, Izba 
Rzemieślnicza w Kaliszu, Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w  Gorzowie Wielkopolski 

 
Celem konferencji jest upowszechnianie i realizacja idei flexicurity, poprzez wdrażanie różnych 

instrumentów wypracowywanych z myślą o ułatwianiu zatrudnienia, rozwoju indywidualnych zdolności, 
elastycznej organizacji pracy, sprzyjających szybkiemu i skutecznemu zaspokojeniu potrzeb pracownika i 
pracodawcy.  
Chcemy pokazać, jakie działania prowadzi, w oparciu o zadania statutowe organizacja rzemiosła oraz  na 
bazie współpracy z innymi partnerami, także w ramach projektów współfinansowanych ze środków 
europejskich.   
  Jednym z projektów o kluczowym, innowacyjnym znaczeniu dla naszego środowiska, a w ocenie 

organizacji rzemiosła, także i dla gospodarki jest przedsięwzięcie pn.: „Platforma flexicurity dla MiŚP - 
Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie flexicurity w obszarze MiŚP”.  
Niewątpliwie zmiany wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu 
pracy, inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”, programu „Erasmus+”, POWER, RPO tworzą zestaw 
kolejnych propozycji, które pozytywnie mogą wpłynąć na rynek pracy, a więc warto dyskutować o tym, jak 
je wspólnie wykorzystać.  

Chcemy przedstawić nasze dokonania i jednocześnie w gronie wielu różnych aktorów rynku 
pracy podjąć dyskusję o tym, jak wykorzystać „Platformę…” oraz posiadany potencjał i doświadczenie, 
aby zbudować partnerstwa dla kolejnych inicjatyw. Chcemy też podjąć dyskusje o problemach, jakie 
występują w procesie szeroko rozumianego kształcenia zawodowego oraz wchodzenia i 
przystosowywania młode i dorosłe osoby do potrzeb rynku pracy. Dlatego do udziału w konferencji 
zapraszamy nie tylko przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, ale także różnych instytucji rynku 
pracy, szkoleniowych, organizacji pracowników, szkół zawodowych placówek służących na rzecz 
doradztwa zawodowego działających w regionie Pomorza.  
(w załącznikach: program konferencji oraz karta zgłoszeniowa) 
 
               Udział w konferencji jest bezpłatny. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów 
podróży (maksymalnie do 220 zł - szczegóły w karcie zgłoszeniowej). 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji, przesyłając w terminie do 30 września 2014.  
wypełnioną kartę zgłoszeniową: Związek Rzemiosła Polskiego, e-mail: walterska@zrp.pl, fax: 0-22 
5044 279  (Monika Walterska). 
W przypadku pytań możliwy kontakt Jolanta Kosakowska  tel.+22 5044230 e-mail oswiata@zrp.pl  

Serdecznie zapraszamy   
                              Prezes  

                                                                                       Związku Rzemiosła Polskiego 

                                                                                   
                                                                                     Jerzy Bartnik  
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