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Sprawozdanie Zarządu
Stowarzyszenia Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners
Network
w Krakowie
o działalności stowarzyszenia
w okresie
od 9 sierpnia 2004 roku do 7 lipca 2007 roku.
Informacja na Walne Zgromadzenie Członków w dniu 7 VII 2007 roku
1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Krakowie Nr Ew.
2.12/00182/2005
2. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
nr EKS/4321/5/2005
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie powstało w maju 2004
roku - w końcowej fazie realizacji Polsko-Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego, realizowanego
w latach 2002-2004 na terenie Polski, a finansowanego przez Departament Pracy USA. Program
doprowadził do upowszechnienia Modelu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA w skali całego
kraju. Dziś możemy już mówić o Polskim Programie Partnerstwa Lokalnego, który jest z powodzeniem
wdrażany przez urzędy marszałkowskie, urzędy pracy, samorządy,
agendy rządowe,
instytucje,
organizacje pozarządowe, związki zawodowe i pracodawców. Realizacja Programu Partnerstwa Lokalnego
przyczyniła się do zacieśnienia współpracy wielu środowisk lokalnych: samorządu, przedsiębiorców,
instytucji infrastruktury, organizacji pozarządowych oraz wyzwalania lokalnych inicjatyw i wdrażania
projektów gospodarczych, które sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy w powiatach i gminach.
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network było współorganizatorem Konferencji
podsumowującej działalność Polsko-Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego, realizowanego w
latach 2002 - 2004 na terenie Polski, która odbyła się we wrześniu 2004 roku w Krakowie.
Trenerzy, eksperci i konsultanci Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network są
Regionalnymi i Powiatowymi Specjalistami Partnerstwa Lokalnego i praktykami wdrażającymi od 2003 roku
partnerskie metody aktywizacji lokalnego rynku pracy w 232 społecznościach lokalnych na terenie Polski.
Pracują w 16 Wojewódzkich Sieciach Partnerstwa Lokalnego i wspólnie z regionalnymi oraz lokalnymi
partnerami rynku pracy identyfikują lokalne problemy gospodarcze i problemy rynku pracy, pomagają w
opracowywaniu projektów gospodarczych, zakładają zespoły przystosowania zawodowego i kluby wsparcia
koleżeńskiego, realizują warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego oraz promują działania lokalne i
regionalne z zakresu aktywizacji rynku pracy i rozwoju lokalnego.
Prowadziliśmy Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego -służące lokalnemu rozwojowi i
aktywnemu tworzeniu miejsc pracy -w powiatach i gminach na terenie Polski z instytucjami rynku pracy i
partnerami lokalnymi w latach 2000 – 2005 – Rok 2000 - powiat Chrzanów, w latach 2003/2004 – w
powiatach: Białogard, Zgorzelec, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Bochnia, Oświęcim, Olkusz, Brzesko,
Ząbkowice, Lubań, Legnica, Lwówek Śląski, Ostrów Mazowiecka, Łosice, Ciechanów, Lipno, Kłodzko. W
2005 roku w powiatach Wieruszów, Siemiatycze, Sokółka, Głogów, Wołów, Chodzież, Nowy Tomyśl,
Mława, Hajnówka, Augustów, Zambrów, Chrzanów, a obecnie przygotowujemy się do warsztatów w
miastach: Siedlce, Radomsko i Płock oraz w powiecie łęczyckim. Wynikiem pracy mieszkańców w trakcie
warsztatów jest stworzenie około 100 projektów gospodarczych wypracowanych w oparciu o lokalne

potrzeby i zaakceptowanych do realizacji przez lokalne środowisko. Sukcesem warsztatów jest duże
zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców. W warsztatach nad projektami gospodarczymi pracują – oprócz
przedsiębiorców – przedstawiciele samorządu, instytucji infrastruktury, organizacji gospodarczych i
doradczych, pozarządowych, a także młodzież.
Tworzyliśmy z partnerami, instytucjami rynku pracy i parafiami 8 lokalnych Koleżeńskich Klubów
„Praca” przy parafiach w Małopolsce dla osób bezrobotnych, zwalnianych i zagrożonych zwolnieniami –
Szczucin, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – Krystynów, Trzebinia – Siersza, Oświęcim. Powołano Kluby
Pomocy Koleżeńskiej „Praca”, które zapewniają wsparcie osobom zagrożonym zwolnieniami, zwalnianym z
pracy i bezrobotnym. Partnerami Klubów są głównie parafie, Akcja Katolicka, urzędy pracy, ośrodki pomocy
społecznej, gminne centra informacji, związki zawodowe. Kluby Pomocy Koleżeńskiej tworzą sieci wsparcia
i doradztwa koleżeńskiego składające się z osób potrafiących inicjować samopomoc dla zwalnianych,
pozbawionych zatrudnienia i chcących wejść na rynek pracy. Działają w nich Koledzy - Doradcy, którzy
udzielają różnorodnego wsparcia kilku tysiącom bezrobotnych oraz pracownikom w trakcie zwolnienia.
Trenerzy naszego stowarzyszenia wdrażali z partnerami lokalnymi metodę Szybki Start w kilku
polskich firmach. Szkolenia metodą „Szybkiego Startu” cieszyły się dużym zainteresowaniem w wielu
przedsiębiorstwach, m.in. zakładach krawieckich „Lubinex” w Lubinie, Sanha Polska w Legnicy, ITC w
Skarszewach, Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w
Bytomiu. Metoda została także wprowadzona do „książki procedur” w programie reformy górnictwa w latach
2003 - 2006 jako metoda szkolenia pracowników odchodzących z branży na tzw. kontrakty na
przekwalifikowanie.
Nasi eksperci uczestniczą w konferencjach, seminariach dot. tworzenia partnerstw lokalnych na
terenie całego kraju. Jesteśmy stałym partnerem Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego.
Prowadzimy szkolenia z zakresu Programu Partnerstwa Lokalnego – wyszkoliliśmy Specjalistów
Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie poznańskim, powiecie płockim, województwie warmińsko
– mazurskim, radomszczańskim.
Uczestniczymy w spotkaniach Wojewódzkich Sieci Partnerstwa Lokalnego – a także w spotkaniach
Międzywojewódzkich Sieci Partnerstwa Lokalnego, które zorganizowano na Mazowszu przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie dla sieci mazowieckiej i podlaskiej.
W czerwcu 2005 przeszkoliliśmy wszystkich Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy i Filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z województwa mazowieckiego w zakresie Specjalistów Lokalnego
Ożywienia Gospodarczego i Partnerstwa Lokalnego. Organizujemy również wymianę doświadczeń
pomiędzy Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy z województwa dolnośląskiego i podlaskiego – lipiec
2005 – listopad 2005.
Prezentujemy partnerstwo lokalne i nasz dorobek w powiatach na wspólnych szkoleniach dla
Powiatowych Rad Zatrudnienia – Lwówek, Bolesławiec, Lubań i Kamienna Góra.
Ponadto w zakresie wdrażania Programu Partnerstwa Lokalnego organizujemy:
 Szkolenia z zakresu Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
 Szkolenia Powiatowych Rad Zatrudnienia
 Szkolenia Szybkie Reagowanie na potrzeby zwalnianych, zagrożonych zwolnieniami pracowników i
osób bezrobotnych
 Prezentacje Modelu Programu Partnerstwa Lokalnego
 Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
 Tworzenie Klubów Wsparcia Koleżeńskiego dla osób bezrobotnych
 Zakładanie Zespołów Przystosowania Zawodowego w firmach
Tworzymy i realizujemy z partnerami programy z zakresu rozwoju gospodarczego i aktywizacji rynku pracy,
rozwoju zasobów ludzkich.
Z Fundacją Edukacja dla Demokracji zrealizowaliśmy projekt:
 „Polska w Unii Europejskiej – wykorzystana szansa ?” – projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z powiatu chrzanowskiego podsumowujący roczną obecność Polski w Unii
Europejskiej – marzec – maj 2005 roku
Z Centrum Mikrofinansowym zrealizowaliśmy projekt:



„Zaplanuj swoją przyszłość” – projekt dotyczący skutecznych metod planowania budżetu domowego
przy użyciu nowoczesnych usług finansowych, który w sposób skuteczny pozwolił rodzinom o
niższych dochodach lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i budować lepsze warunki dla
swoich dzieci i bliskich oraz zdobyć informacje na temat nowoczesnych usług finansowych i w jaki
sposób mogą być one przydatne w prowadzeniu domowego budżetu – kwiecień – czerwiec 2005
roku

Obecnie w partnerstwie realizujemy następujące programy:
• W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – Program o numerze A0211d1 ,,Inicjatywa na Rzecz
Rozwoju Przedsiębiorczości Romów – KXETANES - RAZEM" na terenie Małopolski – w ramach
Działania 2 i 3 - 2005 – 2007 z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie
• W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – Program o numerze F0490d1,,Partnerstwo
Wyrównywania Szans” na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w restrukturyzowanych
zakładach - 2005 – 2007 z Zarządem Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „ Solidarność”.
Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji programu Akademia Outplacementu – na Mazowszu – dla
powiatów: łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego –
październik - listopad 2005 roku. Jest to
przedsięwzięcie szkoleniowo-wdrożeniowe, adresowane do osób, które zajmują się bezrobociem. Program
kładzie nacisk na podniesienie kompetencji osób zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu.
Głównym celem projektu jest promowanie metodyki outplacementu, a szczególnie
outplacementu
środowiskowego i zaadaptowanego oraz:
 przygotowanie grupy osób do realizacji programów outplacementowych,
 wypracowanie rozwiązań, które skutecznie mogą być zastosowane w pracy z grupami osób
bezrobotnych lub zagrożonych „wypadnięciem” z rynku pracy,
 doskonalenie osobistych kompetencji uczestników potrzebnych w pracy z osobami bezrobotnymi,
 rozpoznawanie zasobów posiadanych przez różne osoby i instytucje, które można wykorzystywać w
konstruowaniu i realizowaniu programów outplacementowych,
 tworzenie zespołów, środowisk gotowych współpracować ze sobą.
W zakresie programów rynku pracy współpracujemy również z Departamentem Pracy USA,
Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Związkiem Powiatów Polskich, Urzędami
Marszałkowskimi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy w 16 województwach, Uniwersytetem Łódzkim,
Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów –
Prowincja Warszawska, NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz agencjami rozwoju regionalnego i lokalnego,
parafiami, starostwami, Powiatowymi Urzędami Pracy i przedsiębiorcami.
W okresie od września do listopada napisaliśmy i złożyliśmy następujące projekty:
 „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowania nowoczesnego rynku pracy” w ramach Działania
1.1, schemat b) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – liderem jest
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi


„Daj sobie szansę – Tobie też się uda” w ramach Działania 1.5, schemat a) Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – liderem jest Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej



„Nowa perspektywa dla tarnowskiej wsi – program reorientacji zawodowej osób odchodzących z
rolnictwa” w ramach Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego – liderem jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie



„EKO - PARTNERSTWO - Aktywizacja ekologiczna środowisk lokalnych powiatu
chrzanowskiego” – w ramach edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – liderem jest Młodzieżowy Dom Kultury w
Trzebini.

W okresie od listopada 2005 roku do 7 lipca 2007 roku wdrażaliśmy następujące projekty

1. W dniu 1 grudnia 2005r. wniosek rekomendowany do realizacji w ramach Działania 1.5 „Daj sobie
szansę – Tobie też się uda” SPO RZL na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów otrzymał I miejsce na
liście rankingowej oceny projektów z ilością punktów 79.5. Partnerzy projektu: Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network, Zakon Braci Mniejszych

Kapucynów, Prowincja Warszawska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Projekt jest realizowany od 1.03.2006 roku do 31.07.2007 roku na obszarze: 3 powiatów województwa
mazowieckiego i 4 powiatów województwa podlaskiego
2. W dniu 15 grudnia 2005r. wniosek rekomendowany do realizacji w ramach SPO RZP Działania 1.1
schemat b „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” na
posiedzeniu Komisji Oceny Projektów otrzymał III miejsce na liście rankingowej oceny projektów z ilością
punktów 79.5. Projekt będzie realizowany w Partnerstwie ze Społeczną Wyższą Szkołą
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Innovative Workforce Strategies sp. z o.o. od 25 lutego 2006
roku do 31 grudnia 2007 roku na obszarze: 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego
i dolnośląskiego
3. W dniu 18 stycznia 2005r. w Sokołowie odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt „Daj
sobie szansę – Tobie też się uda” w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Działanie
1.5, Schemat a: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. W dnu 14 luty 2006r. odbyło się w Warszawie spotkanie partnerów realizujących projekt w ramach SPO
Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Działanie 1.5, Schemat a: Wspieranie osób z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym „Daj sobie szansę – Tobie też się uda”.

Realizujemy projekt - „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”
w ramach SPO RZP Działania 1.1 schemat b – DWF_2_1.1_80
Trenerzy MCPPN w wyniku realizacji szkoleń Pt.:” Zasady i strategie tworzenia partnerstw lokalnych z
inicjatywy instytucji rynku pracy” do dnia 20 IV 2007 roku razem przeszkolili 916 osób w ramach 32,5
grup szkoleniowych zrealizowanych – średnia w grupie 28,6 uczestnika
Trenerzy MCPPN w wyniku realizacji szkoleń Pt.:„Szkolenie specjalistów lokalnego ożywienia
gospodarczego partnerstwa lokalnego” do dnia 02 VII 2007 roku razem przeszkolili 883 osoby w ramach
33 grup szkoleniowych zrealizowanych – średnia w grupie 26,76 uczestnika
Trenerzy MCPPN w wyniku realizacji szkoleń Pt.:„ Szkolenie Specjalistów Szybkiego Reagowania na
potrzeby lokalnego rynku pracy” do dnia 02 VII 2007 roku razem przeszkolili 796 osoby w ramach 28
grup szkoleniowych zrealizowanych – średnia w grupie 28,43 uczestnika
Trenerzy MCPPN w wyniku realizacji szkoleń Pt.:„Szkolenie Specjalistów Public Relations w kreowaniu
nowego wizerunku instytucji rynku pracy w społeczności lokalnej i województwie” do dnia 02 VII
2007 roku razem przeszkolili 701 osoby w ramach 26 grup szkoleniowych zrealizowanych – średnia w grupie
26,96 uczestnika

Trenerzy MCPPN w wyniku realizacji szkoleń Pt.:” Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego i Partnerstwo
Publiczno – Prywatne” do dnia 02 VII 2007 roku razem przeszkolili 248 osób w ramach 8 grup
szkoleniowych zrealizowanych – średnia w grupie 31 uczestników
Trenerzy MCP PN opracowali sześć podręczników na temat wdrażania Partnerstwa Lokalnego:
a) Partnerstwo Lokalne – Budowanie partnerstwa na rzecz zatrudnienia;
b) Partnerstwo

Lokalne

–

Przewodnik

uczestnika

Warsztatów

Lokalnego

Ożywienia

Gospodarczego w gminie, powiecie;
c) Partnerstwo

Lokalne

–

Poradnik

Specjalisty

Partnerstwa

Lokalnego

– Koordynatora wdrażania Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie,
powiecie;
d) Partnerstwo Lokalne – Szybkie reagowanie i wsparcie koleżeńskie dla osób
zwalnianych, zagrożonych zwolnieniami i bezrobotnych;
e) Partnerstwo Lokalne – Public Relations inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy;
f)

Partnerstwo Lokalne – Dobre praktyki w budowaniu partnerstwa na rzecz zatrudnienia i
nowoczesnego rynku pracy;

Zrealizowaliśmy projekt „Daj sobie szansę – Tobie też się uda” w ramach SPO Rozwój Zasobów
Ludzkich, Priorytet 1, Działanie 1.5, Schemat a: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Trenerzy MCP PN w ramach projektu „Daj sobie szansę – Tobie też się uda” przeprowadzili
następujące szkolenia:
1. W dniach 19 – 21 kwietnia 2006 Warsztaty integracyjno – motywacyjne „ Poznaj siebie i swoje
zasoby” w Serpelicach dla: grupy I –powiat Siedlce, grupy II – powiat Łosice
2. W dniach 24 – 26 kwietnia 2006 Warsztaty integracyjno – motywacyjne „ Poznaj siebie i swoje
zasoby” w Serpelicach dla: grupy III –powiat Sokołów Podlaski, grupy IV – powiat Siemiatycze
3. W dniach 15-19 maja 2006r. Warsztaty integracyjno – motywacyjne „ Poznaj siebie i swoje zasoby” w
Serpelicach dla: grupy V –powiat Hajnówka, grupy VI – powiat Bielsk Podlaski, grupy VII –powiat
Wysokie Mazowieckie, grupy VIII – powiaty Siemiatycze, Siedlce
4. W dniach 4 – 6 września 2006 roku szkolenie na Doradcę Koleżeńskiego w Serpelicach dla: grupy I –
powiat Siedlce, grupy II – powiat Łosice
5. W dniach 6 – 8 września 2006 roku Szkolenie na Doradcę Koleżeńskiego w Serpelicach dla: grupy III
–powiat Sokołów Podlaski grupy IV – powiat Siemiatycze w ramach projektu „Daj sobie szansęTobie też się uda” Działanie 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
2004-2006
6. W dniach 11 – 13 września 2006 roku szkolenie w Serpelicach na Doradcę Koleżeńskiego dla: grupy
V –powiat Hajnówka grupy VI – powiat Bielsk Podlaski
7. W dniach 13 - 15 września 2006 roku Szkolenie w Serpelicach na Doradcę Koleżeńskiego dla: grupy
VII –powiat Wysokie Mazowieckie grupy VIII – powiaty Siemiatycze, Siedlce
8. W dniach 18 – 20 września 2006 roku szkolenie z zakresu ”Podstaw Przedsiębiorczości” w Sokołowie
Podlaskim
9. 11 lipca 2007 roku odbędzie się konferencja zamykająca projekt w Sokołowie.

Trenerzy MCP PN w ramach realizacji projektu EQUAL „Partnerstwo Wyrównywania Szans –
Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” - na terenie Warmii i Mazur
przeprowadzili następujące działania:
1. W dniach 29 - 30 listopada 2005 roku Jadwiga Olszowska-Urban poprowadziła w Bartoszycach
I sesję: Szkolenie z metody Szybkiego Reagowania
2. W dniach 14 – 15 grudnia 2005 roku Jadwiga Olszowska-Urban przeprowadziła II sesję Szkolenia
z metody Szybkiego Reagowania dla Bartoszyc - szkolenie odbyło się w miejscowości Osieka
powiat Bartoszyce
3. 6 – 7 stycznia 2006 roku odbyło się w Bartoszycach spotkanie monitorujące dla partnerów
projektu Z ramienia MCP PN w spotkaniu uczestniczyła Jadwiga Olszowska-Urban
4. W dniach 30 – 31 stycznia 2006 roku Wiesława Drabek- Polek przeprowadziła I sesję Szkolenia z
metody Szybkiego Reagowania dla Zespołu Szybkiego Reagowania z powiatu Pisz
5. W dniu 3 lutego 2006 roku Jadwiga Olszowska-Urban uczestniczyła w Konferencji „Lokalne
Ożywienie Społeczne” w powiecie Bartoszyce
6. W dniach 17 – 19 lutego 2006 roku odbyło się I spotkanie zespołu autorskiego w Chrzanowie w
celu tworzenia podręcznika Szybkiego Reagowania. W ramach zespołu pracowali: Jadwiga
Olszowska-Urban, Bożena Pawłowicz, Aleksandra Rabiej, Janusz Dubajka, Kazimierz Tęczar,
Wiesława Drabek-Polek, Marian Juszczyński.
7. W dniach 20 – 21 lutego 2006 roku Jadwiga Olszowska-Urban poprowadziła III sesję: Szkolenie z
metody Szybkiego Reagowania dla Zespołu Szybkiego Reagowania z powiatu Bartoszyce
8. W dniach 20 – 21 lutego 2006 roku Wiesława Drabek- Polek w Orzyszu poprowadziła II sesję:
Szkolenie z metody Szybkiego Reagowania dla Zespołu Szybkiego Reagowania z powiatu Pisz

9. W dniu 5 lipca 2006 roku odbyła się Konferencja „Lokalne Ożywienie Społeczne” – powiat
Szczytno. W konferencji uczestniczyła Bożena Pawłowicz
10. W dniach 14 – 16 lipca 2006 roku odbyło się w Chrzanowie II Spotkanie zespołu autorskiego w
ramach tworzenia podręcznika Szybkiego Reagowania W ramach zespołu pracowali: Jadwiga
Olszowska-Urban, Bożena Pawłowicz, Aleksandra Rabiej, Janusz Dubajka, Kazimierz Tęczar,
Wiesława Drabek-Polek, Marian Juszczyński.
11. W dniach 4 – 6 września 2006 roku Bożena Pawłowicz przeprowadziła Szkolenie z metody
Szybkiego Reagowania dla Zespołu Szybkiego Reagowania z powiatu Ełk.
12. W dniach 18 – 20 września 2006 roku Jadwiga Olszowska-Urban przeprowadziła szkolenie z
metody Szybkiego Reagowania dla Zespołu Szybkiego Reagowania z powiatu Lidzbark
Warmiński. Miejsce szkolenia: Łajs powiat Lidzbark Warmiński
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners
Network w ramach projektu EQUAL „Partnerstwo Wyrównywania Szans – Wspieranie zakładów
restrukturyzowanych i ich pracowników” poprowadzili konsultacje dla Grupy Wsparcia
Konkurencyjności (po 24 godziny w pięciu powiatach) oraz dla Grupy Wsparcia Koleżeńskiego (po 24
godziny - w pięciu powiatach):
1. W powiecie bartoszyckim Kazimierz Tęczar poprowadził konsultacje w dniach 7 – 9 lutego 2007r.
oraz 12 – 14 lutego 2007r.
2. W powiecie Piskim pani Jadwiga Olszowska-Urban poprowadziła konsultacje w dniach 23 – 25
kwietnia 2007r. oraz 4 – 6 czerwca 2007r.
3. W powiecie Szczytno pani Bożena Pawłowicz przeprowadziła konsultacje w terminach 16 – 18
kwietnia 2007r. oraz 8 – 10 maja 2007r.
4. W powiecie Ełk pan Janusz Dubajka przeprowadził konsultacje w terminie 21 – 26 maja 2007r.
5. W powiecie Lidzbark Warmiński pani Aleksandra Rabiej przeprowadziła konsultacje w terminie 1115 czerwca 2007 roku.

W ramach Equala „Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES- RAZEM”
W dniu 2 czerwca 2007 roku członek MCP PN uczestniczył w spotkaniu Grupy Zarządzającej
związanej z realizacją projektu: „Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANESRAZEM” w Łodzi
W dniach 25 – 27 czerwca 2007 roku odbyła się Konferencja: „Odkryj Przedsiębiorcę w Sobie”.
Konferencja została zorganizowana przez Polskie Partnerstwo w porozumieniu z Partnerstwem
Ponadnarodowym SIMTEGRA w Tarnowie
W dniu 17 lipca 2006 roku trenerzy MCP PN uczestniczyli w Centrum Kultury Romów w Tarnowie w
Szkoleniu dla trenerów Partnerów: „Przygotowanie do pracy ze społecznością romską - praca,
zachowanie tożsamości romskiej, tradycja” w Tarnowie

Jako MCP PN prowadziliśmy Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego -służące lokalnemu rozwojowi
i aktywnemu tworzeniu miejsc pracy -w powiatach i gminach na terenie Polski z instytucjami rynku pracy i
partnerami lokalnymi w latach 2005 – 2007: dla: Miasta i gminy Siedlce, dla Miasta Radomsko, Powiatu
Ząbkowice, Powiatu Płockiego, Powiatu Bartoszyce, Powiatu Pisz,
Dodatkowo w dniu 13 lutego 2006 r. we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji MCP PN
zorganizowało Konferencję „Przedsiębiorczość Twój Start” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z
udziałem przedsiębiorców powiatu siemiatyckiego. MCP PN reprezentowali: pani Jadwiga Olszowska-Urban
i pan Krzysztof Kacuga

W dniach 3 - 4 lipca 2006 roku trenerzy MCP PN pani Jadwiga Olszowska-Urban oraz pani Bożena
Pawłowicz przeprowadziły szkolenie dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego w zakresie Lokalnego
Ożywienia Gospodarczego i Szybkiego Reagowania dla Dyrektorów i pracowników Powiatowych Urzędów
Pracy w Wielkopolsce. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Filii WUP w
Wielkopolsce oraz innych instytucji rynku pracy.
Zarząd MCPPN
Jadwiga Olszowska – Urban
Aleksandra Rabiej
Zofia Żyłka
Kazimierz Tęczar
Janusz Dubajka
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