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Newsletter kwiecień/maj 2014
Szanowni Państwo,
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG od ponad
20 lat wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzy przyjazny klimat
dla działalności gospodarczej poprzez obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywanie rekomendacji dla polityki gospodarczej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z tematyką projektów obecnie realizowanych przez nasz Instytut.
Życzymy miłej lektury!
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Biznes i nauka mogą iść w parze!

Przedsiębiorców i naukowców zapraszamy na spotkania upowszechniające
dobre praktyki współpracy tych środowisk
dotyczące tworzenia projektów badawczorozwojowych przy wsparciu stworzonego
przez nas oprogramowania. W ramach
projektu prowadzony jest cykl spotkań w
województwie łódzkim, na które zapraszamy pracowników naukowych, studentów, naukowców, menedżerów projektów
B+R i przedsiębiorców - osoby zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa
łódzkiego. Celem spotkań jest między innymi prezentacja GENERATORA PROJEKTÓW B+R tj. oprogramowania, które
ułatwia inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych.
GENERATOR PROJEKTÓW B+R pozwala naukowcom, pracownikom placówek
badawczych, studentom, doktorantom na
efektywniejsze i pełniejsze poznanie potrzeb biznesu i lepsze zaplanowanie prac
B+R, a z drugiej strony - pozwala przedsiębiorcom, członkom izb gospodarczych
czy instytucji otoczenia biznesu na efek-

tywniejsze i pełniejsze poznanie oferty
B+R placówek naukowych. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie w Polsce i
jest ono całkowicie bezpłatne oraz dostępne on-line.
W ramach projektu eksperci Instytutu
oferują pracownikom naukowym bezpłatne wsparcie doradcze w zakresie
przygotowywania projektów BR. Oferujemy także bezpłatny coaching dla
wszystkich zainteresowanych tworzeniem projektów B+R. Jeżeli chcecie
Państwo skorzystać z naszej oferty zapraszamy do kontaktu:
Marta Danielczuk,
22 630 98 02;
e-mail: iped@kig.pl
Więcej informacji o projekcie
oraz najbliższych spotkaniach na stronie:
www.lodzkiekreuje.pl

……2……

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Newsletter kwiecień /maj 2014

„Zatrudnienie Fair Play – budowa kultury
organizacyjnej i zarządzania wiekiem
w przedsiębiorstwie”

Bezpłatne warsztaty w ramach projektu
Trwa rekrutacja osób mieszkających i/lub
pracujących w woj. mazowieckim na bezpłatne warsztaty, w trakcie których będzie
można dowiedzieć się jak opracować indywidualne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji uwzględniające m.in. elementy zarządzania wiekiem,
budowę programów mentoringowych,
ścieżek rozwoju pracowników oraz programu transferu wiedzy z wykorzystaniem
innowacyjnej Platformy Internetowej „Zatrudnienie Fair Play”.
W trakcie warsztatów każdy z uczestników
mając do dyspozycji komputer i wykorzystując narzędzia dostępne na platformie
będzie mógł przygotować szkic strategii
dopasowanej do potrzeb swojej firmy, w
czym pomogą eksperci.
Termin warsztatów:
Dwudniowe warsztaty odbędą się w terminach 15-16 maja 2014 oraz 22-23 maja
2014 r. Każdy uczestnik wybiera jeden
termin.

Miejsce warsztatów:
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
„Fundacji Nowe Horyzonty”
adres: ul. Bobrowiecka 9, 00-728
Warszawa,
http://www.centrumkonferencyjne.com.pl
Koszty zakwaterowania i wyżywienia
pokrywa organizator.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl
Więcej informacji na stronie projektu:
www.zostanmentorem.pl
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Spotkania warsztatowo-promocyjne nt. poprawy relacji
międzyludzkich i zarządzania pracownikami
Trwają spotkania warsztatowo-promocyjne
poświęcone kształtowaniu relacji międzyludzkich i zarządzaniu personalnemu, a w
szczególności aktywizacji pracowników
50+ i zarządzaniu wiekiem, które skierowane są do osób mieszkających i/lub pracujących w woj. mazowieckim.
Najbliższe odbędzie się w 9 maja w Legionowie, a kolejne 6 czerwca w Siedlcach. W trakcie spotkań będzie można
dowiedzieć się m.in. jak bezpłatnie sformułować strategię zarządzania zasobami
ludzkimi zgodną ze standardem „Zatrudnienie Fair Play” i bezpłatnie skorzystać z
internetowego generatora strategii.

Szczegółowe informacje:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl
Więcej informacji o tych i następnych spotkaniach na stronie projektu:
www.zostanmentorem.pl

Bezpłatne wdrożenia standardu „Zatrudnienie Fair Play”. Rekrutacja
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego

Oferta skierowana jest do firm, które pragną poprawić relacje międzyludzkie, poprawić współpracę pracowników w różnym
wieku i bezkosztowo poprawić przepływ
wiedzy w przedsiębiorstwie.
Zapewniamy bezpłatną pomoc ekspertów
przy formułowaniu strategii zarządzania
zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu
o standard „Zatrudnienie Fair Play” przy
użyciu internetowego generatora strategii.
Dzięki niemu firma sama decyduje kto i w
jakim tempie uczestniczy w pracach
nad strategią i to bez konieczności opuszczania siedziby firmy.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorstwa należące do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających
swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego.
Szczegółowe informacje:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl
Więcej informacji na stronie projektu:
www.zostanmentorem.pl
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Praca wysokiej jakości na zielonym rynku
pracy w woj. mazowieckim

20 maja 2014 r. w godz. 11:00 – 15:00 w
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala 205 odbędzie się
konferencja pt. „Miejsca pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce Mazowsza.
Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez
program wsparcia dla zielonych dziedzin
przyszłości”.
Celem konferencji jest podsumowanie
oraz przedstawienie rezultatów projektu
„PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.” Gościem
specjalnym będzie Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, który przedstawi prezentację „Strategia rozwoju Mazowsza a atrakcyjny
zielony rynek pracy.” W czasie konferencji zaprezentujemy zielone dziedziny
gospodarki Mazowsza dysponujące dużymi potencjałami w zakresie tworzenia
pracy wysokiej jakości oraz przedstawimy
możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych zielonych dziedzin
gospodarki w naszym regionie. Ponadto
przedstawimy zagraniczne doświadczenia
z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy, m.in.
ze Szwecji, Londynu i hiszpańskiego regionu Estremadury. Zostaną także zaprezentowane powiatowe strategie w zakresie
rozwoju zielonego rynku pracy w dwóch
powiatach Województwa Mazowieckiego.
Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy również publikację pt. „Praca wysokiej
jakości na zielonym rynku pracy w woj.

mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i
rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze
płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim”. Zawiera ona m.in. analizę trendów w
zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy
wysokiej jakości w zielonych dziedzinach
w
województwie
mazowieckim i trzech
regionach
porównawczych oraz
opis
mechanizmów
polityki gospodarczej
sprzyjających
procesom
tworzenia
tego typu atrakcyjnych
miejsc pracy. Ponadto
w publikacji zwarliśmy
sugestie
dotyczące
uzupełnienia strategii
województwa o działania z zakresu rozwoju
zielonego rynku pracy.
Wartościową częścią pracy są działania
planowane w strategiach powiatowych
przez mazowieckie Partnerstwa Powiatowe zawiązane w trakcie projektu.
Zapraszamy!
Szczegółowe informacje:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl
Więcej informacji o projekcie znajduje się
na stronach:
www.zielonemazowsze.pl i www.iped.pl
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STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Projekt pn. "STANDARDY KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH. Wzmocnienie konsultacji
społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w
gminie Mszczonów" ma na celu wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych poprzez zwiększenie
uczestnictwa NGO w konsultacji polityk
publicznych dzięki opracowaniu "Standardów konsultacji" we współpracy z władzami publicznymi w Gminie Mszczonów.
W ramach projektu został opracowany
RAPORT „Budowa modelu konsultacji
społecznych w Mszczonowie w oparciu
o oczekiwania oraz wkład mieszkańców
i organizacji pozarządowych”, w którym
przedstawiono wyniki badania diagnozującego potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Mszczonów i organizacji pozarządowych działających na jej terenie w
zakresie konsultacji społecznych, dotyczących zarządzania rozwojem lokalnym w
gminie. Opracowana w ramach badania
diagnoza stała się podstawą do przygotowania standardów konsultacji społecznych
dla Gminy Mszczonów, oraz posłuży do
przygotowania szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji
pozarządowych w zakresie technik i narzędzi konsultacji społecznych. W dalszym
etapie projektu wypracowane „Standardy
konsultacji społecznych” zostaną wykorzystane do przeprowadzenia procesu kon-

sultacji
w
Gminie
Mszczonów.
Organizacje pozarządowe działające na
terenie Gminy Mszczonów zainteresowane udziałem w projekcie czy udziałem w planowanych sesjach doradczych, prosimy o kontakt.
Raport dostępny jest pod linkiem
http://www.iped.pl/publikacje/RaportKonsultacje-NGO.pdf,
więcej informacji o projekcie:
http://www.iped.pl/artykuly.php?id=61
Szczegółowe informacje:
Marta Danielczuk, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl
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Jak rządzić dobrze

W ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" zakończone zostało badanie ankietowe - mieszkańcy 7 gmin biorących
udział w projekcie wypowiedzieli się na
temat pracy i funkcjonowania swojego
urzędu gminy. Gminy (uczestniczące
w projekcie), które chcą dobrze rządzić to:
Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Wieliszew, Miasto Zielonka oraz dwie warszawskie dzielnice:
Praga Północ i Żoliborz. Opracowane zostały raporty podsumowujące proces samooceny oraz badań mieszkańców i lokalnych NGO. Kolejny etap to wypracowanie szczegółowych wytycznych wdrożeniowych standardów konsultacji we 7 jednostkach biorących udział w projekcie.

kres uwzględniania uwag potrzeb mieszkańców w działaniu, sposób i zakres komunikacji z mieszkańcami, stosowanie
jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych oraz wzajemna chęć urzędników
i przedstawicieli
trzeciego
sektora
do współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Przy ocenie samorządów szczególną wagę położono na: sposób i zakres informacji
przekazywanych przez władze samorządowe o planach i działaniach, sposób i za-

Więcej informacji o projekcie na stronie
www.dobrerzadzeniewsamorzadzie.pl

W ramach projektu oferujemy bezpłatne
doradztwo dla organizacji pozarządowych działających na terenie 7 gmin
biorących udział w projekcie. Organizacje pozarządowe działające na terenie
wymienionych gmin i dzielnic zainteresowane udziałem w projekcie i udziałem w planowanych sesjach doradczych,
prosimy
o
kontakt:
Anna Szcześniak, tel: 22 630 98 01,
e-mail: iped@kig.pl
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Postaw na edukację!
RAPPORT – zapobieganie wczesnemu
opuszczaniu szkoły

Jednym z ważnych powodów wczesnego opuszczania szkoły jest spadek motywacji do nauki
związany z niepewnością, czy ukończenie szkoły rzeczywiście pomoże znaleźć pracę. Młodzi ludzie, którzy są najbardziej narażeni na wczesne opuszczenie systemu edukacji, jednocześnie znajdują się w takiej sytuacji socjalnej, psychologicznej lub ekonomicznej, w której
natychmiastowe korzyści wynikające z podjęcia pracy wydają się większe niż odległe w czasie korzyści związane z ukończeniem szkoły i zdobyciem konkretnego zawodu.
Głównym celem projektu RAPPORT jest
zapobieganie wczesnemu opuszczaniu
szkoły, poprzez pokazanie młodzieży
dostępu do edukacji jako niematerialnej
wartości społecznej. W tym celu zrealizowano krótkie filmy i umieszczono je na
„youtube”. Filmy dzielą się na dwie grupy:
1. Historie równoległe – ukazanie historii kobiet i mężczyzn, którzy uczęszczali
do tej samej szkoły lub pochodzili z tego
samego obszaru geograficznego, są w
tym samym wieku bądź znajdowali się w
podobnym
położeniu
społecznoekonomicznym. Osoby te rozpoczynały
swoją edukację w tym samym punkcie, ale
osiągnęły różne poziomy wykształcenia.
Bohaterowie każdego filmu opisują
swoje życie prywatne i zawodowe pod kątem
konsekwencji kontynuowania bądź
przerwania edukacji. W ten sposób
chcemy pokazać, jak wczesne opuszczenie szkoły wpływa na życie konkretnych osób, ograniczając ich udział w
życiu społecznym i ekonomicznym,
ograniczając dochody i dobrobyt, również ich dzieci.
2. Druga szansa, czyli pokazanie zalet
alternatywnej ścieżki rozwoju, jaką jest
edukacja
zawodowa. Decyzja o porzuceniu edukacji instytucjonalnej może
otwierać nowe możliwości, takie
jak

szkoła prywatna, kształcenie zawodowe
lub staże czy praktyki. Takie typy kształcenia, mimo że nie zapewniają natychmiastowej kariery zawodowej, są jednak pewnego rodzaju ochroną przed marginalizacją społeczną. Rozpoczęcie stażu czy
kształcenia zawodowego wymaga z reguły zachowania tzw. okresu przejściowego pomiędzy edukacją instytucjonalną,
która z jakichś powodów zakończyła się
porażką, a podjęciem innej formy kształcenia, czyli wykorzystaniem tzw. "drugiej
szansy". Dlatego niezbędne jest wsparcie
pedagogiczne oraz doradztwo pozwalające odzyskać pewność siebie i utrzymać
równowagę podczas przerwy w nauce.
W ramach projektu promowane są również
praktyki i staże jako możliwości ponownego wejścia na ścieżkę edukacyjną. Zapraszamy do obejrzenia filmów dostępnych
pod adresem:
http://www.youtube.com/user/ProjectRapp
ort
Szczegółowe informacje:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl
Więcej informacji o projekcie na stronie
http://rapport-llp.eu/ oraz
http://www.iped.pl/artykuly.php?id=59
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LivOrg

1 grudnia 2013 r. rozpoczęliśmy nowy projekt międzynarodowy p.t. LivOrg. Projekt
realizowany w ramach Programu Lifelong
Learning rozpoczął się 1.12.2013 r., a jego
zakończenie planowane jest 30.11.2015.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości w obszarze ekologicznego rolnictwa
w celu zwiększenia jego konkurencyjności,
usprawnienia systemu produkcji i spełnienia oczekiwań całego sektora w Unii Europejskiej. W ramach partnerstwa LivOrg
współpracujemy z instytucjami i organizacjami z Włoch, Niemiec, Estonii, Hiszpanii,
Grecji i Polski.
CELE szczegółowe projektu:
- Rozszerzenie działalności sektora i umiejętności budowania sojuszy dla efektywnej
współpracy
- Opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ram EQF i ECVET
pozwalających na transfer umiejętności
rolników ekologicznych pomiędzy państwami UE

tod i procedur w ramach systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynkowe
- Wspieranie rozwoju ducha przedsiębiorczości w ramach dwóch ścieżek rozwoju:
* Innowacyjne rodzinne przedsiębiorstwa
rolnictwa ekologicznego;
* od tradycyjnego rolnictwa do rolnictwa
ekologicznego.
Projekt skierowany jest do rolników zarówno tych, którzy prowadzą działalność
ekologiczną, jak i tych z działalnością tradycyjną, studentów, bezrobotnych, szkół
średnich i wyższych, instytutów zajmujących się certyfikacją żywności ekologicznej, organizacji rolniczych, izb gospodarczych rolniczych, związków producentów
rolnych i rolników oraz instytucji publicznych wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych i konsumentów.
Szczegółowe informacje:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04,
e-mail: iped@kig.pl

- Poprawa jakości systemów kształcenia
poprzez rozwój innowacyjnych treści, me-
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Zaproszenia od naszych partnerów:

Festiwal profilaktyczny ŚCISZ TO

22 czerwca 2014 na warszawskiej Agrykoli Fundacja po DRUGIE i Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA organizują festiwal profilaktyczny ŚCISZ TO. Festiwal skierowany jest
do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wychowanków zakładów poprawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków kuratorskich) oraz do mieszkańców
Warszawy.
Głównym celem akcji jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań w czasie wakacji. Przekazy profilaktyczne tworzone są przez młodzież, która przyjeżdża do stolicy z całej Polski (ok. 300 wychowanek i wychowanków) i buduje własne stoiska profilaktyczne, które biorą udział w konkursie. Tematyka jest szeroka od skoków na
główkę przez zdrową żywność po szkodliwość alkoholu i narkotyków.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Rzecznika Praw Dziecka, Prezydent
m.st. Warszawy, Komendanta Stołecznego Policji, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Medialnie imprezę wspiera Rock Radio.

---------------------------------------------------------Newsletter kwiecień/maj 2014
Kontakt dla mediów: Olga Baraniak, 22 630 96 99, 533 043 009, e-mail: pr@fairplay.pl
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: (22) 630 98 01-03, (22) 630 96 21, fax: (22) 826 25 96,
(22) 434 60 49, e-mail:iped@kig.pl, http://www.iped.pl
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