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Projekt „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia 
zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych 
w województwie zachodniopomorskim znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” jest 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach PO WER. 

Program spotkania: 

9.00 – 9.10 Powitanie gości i otwarcie spotkania 

9.10 – 12.00 Wykład połączony z panelem dyskusyjnym „Rekomendacje i partnerstwo dla 

zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych” 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 

12.30 – 14.00 Zogniskowany Wywiad Grupowy „Diagnoza potencjału osób młodych 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy” 

14.00 – 15.00 Podsumowanie spotkania, obiad 

 

 
Szanowni Państwo 

 

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan 
Fundacja Eudajmonia 

 
zapraszają do udziału w spotkaniu asocjacyjnym 

 

„Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji 
zawodowej osób młodych w województwie zachodniopomorskim znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. 
 

Spotkanie rozpocznie się w dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 

 w Pensjonacie Nad Jeziorem w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 12. 
 

Celem wydarzenia jest zainicjowanie działań partnerskich 
oraz zapoznanie się z opiniami osób reprezentującymi instytucje rynku pracy  
dla zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie 
zachodniopomorskim na podstawie powołanego partnerstwa oraz wypracowanego zestawu 

rekomendacji wykorzystanych przez instytucje rynku pracy.  
 

Podczas spotkania odbędzie się panel dyskusyjny oraz fokus uwzględniający wszystkie 

czynniki istotne dla lokalnych uwarunkowań, doceniający wiedzę 
i opinie lokalnych instytucji rynku pracy, łączący rożne aspekty problemów 

ludzi młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  
 

Patronat merytoryczno-instytucjonalny nad projektem 

objął Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
 

 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 marca 2017 roku 

pod numerem telefonu 665 014 777 

lub mailem: animatorsml@wp.pl 
 
 

mailto:stowarzyszeniemlodychlubuszan@wp.pl
mailto:biuro@eudajmonia.pl,
http://www.eudajmonia.pl/
mailto:animatorsml@wp.pl

