
Warszawa, 8 lutego 2010 r.

Szanowni Państwo,

W  nawiązaniu  do  naszych  wcześniejszych  zapowiedzi  serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w 
Warsztatach Kreatywnych w ramach projektu Praca Wysokiej Jakości (PWJ). Warsztaty odbędą 
się  w  dniach  11-12  marca  oraz  25-26  marca  2010  r.  w  Hotelu  Arkadia*** (adres:  ul. 
Radzymińska 182, Warszawa, szczegółowa mapa dojazdu w załączeniu). Koszty zakwaterowania i 
wyżywienia pokrywa organizator. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Celem Warsztatów  Kreatywnych  jest  wypracowanie  planów  działania  w  zakresie  praktycznego 
wykorzystania  mechanizmów  wspierających  tworzenie  miejsc  pracy  wysokiej  jakości  w  ramach 
powiatów. 

W  trakcie  pierwszych  dwudniowych  warsztatów  11-12  marca na  podstawie  zgromadzonych 
dotychczas danych i wiedzy omówimy branże o największym potencjale rozwojowym na Mazowszu. 
Następnie wysłuchamy wystąpień prelegentów zagranicznych, którzy zaprezentują skuteczne metody 
wspierania  wybranych  dziedzin  gospodarki  i  rynku  pracy  w  wybranych  przez  Państwa  regionach 
porównawczych: Brandenburgii, Kastylii  i Finlandii Południowej (zapewniamy tłumaczenie). Spośród 
przedstawionych rozwiązań zagranicznych wybierzemy najciekawsze i możliwe do zastosowania w 
ramach partnerstw lokalnych. Stworzymy również wstępne założenia do strategii lokalnych w oparciu 
o zgromadzoną wiedzę i wystąpienia prelegentów z regionów porównawczych.

W czasie dwutygodniowej przerwy między warsztatami będą Państwo mieli za zadanie zweryfikować i 
uzupełnić wypracowane założenia. 

W ramach drugich dwudniowych warsztatów  25-26 marca  każde z ośmiu partnerstw powiatowych 
zaprezentuje plan działań wspierających tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w swoim powiecie, w 
poszczególnych gminach lub miastach. W załączeniu przesyłamy program Warsztatów Kreatywnych.

Do  udziału  w  Warsztatach  Kreatywnych  zapraszamy  uczestników  przeprowadzonych  dotychczas 
spotkań - przedstawicieli władz samorządowych gminnych i powiatowych oraz Powiatowych Urzędów 
Pracy.  Ze  względu  na  konstrukcję  programu  warsztatów  sugerujemy,  aby  w  obu  warsztatach 
uczestniczyły  te same osoby reprezentujące daną jednostkę.  Mamy nadzieję,  że zechcą Państwo 
wnieść swój cenny wkład w dalsze prace projektowe.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego do 
dnia 26 lutego br. pod numerem telefonu: 022 630 98 01-03, e-mail: premium-praca@premium-
praca.pl;  fax:  022 434  60  49.  Więcej  informacji  o  projekcie  znajduje  się  na  stronie  internetowej 
projektu www.premium-praca.pl i Instytutu www.iped.pl. 

Z poważaniem,

Dr Mieczysław Bąk
Prezes Zarządu

 
Projekt  pt.  „Praca  wysokiej  jakości  (PWJ).  System  identyfikacji  dziedzin  o  dużych  potencjałach  wzrostu 
zatrudnienia  wysokiej  jakości  w woj.  mazowieckim. Mechanizmy,  instrumenty i  rozwiązania.” jest  realizowany 
przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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