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Warszawa, 6 marca 2013 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi i ustaleń serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach 

Kreatywnych w ramach projektu „Praca Wysokiej Jakości na zielonym rynku pracy w województwie 

mazowieckim”. Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 kwietnia oraz 13-14 maja 2013 r. w hotelu „Rancho pod 

Bocianem” (http://www.bocianierancho.pl/ adres: Przypki, ul. Nadarzyńska 15, 05-555 Tarczyn, szczegółowa 

mapa dojazdu w załączeniu). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w warsztatach 

jest bezpłatny. 

 

Celem Warsztatów Kreatywnych jest wsparcie Partnerstw w wypracowaniu operacyjnych planów działania w 

zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce w Państwa powiatach.  

 

W trakcie pierwszych dwudniowych warsztatów 18-19 kwietnia 2013 r. przedstawimy, jak wybrane dziedziny 

zielonej gospodarki są wspierane w trzech regionach porównawczych: hiszpańskiej Estremadurze, Londynie i 

Szwecji. Spośród przedstawionych rozwiązań zagranicznych wybierzemy najciekawsze i możliwe do 

zastosowania na Mazowszu w ramach partnerstw lokalnych. Uczestnicy, przy wsparciu naszych ekspertów, 

rozpoczną prace nad założeniami do planu organizacji zielonych rynków pracy w swoich powiatach.  

 

W czasie trzytygodniowej przerwy między warsztatami będą Państwo mieli za zadanie zweryfikować i uzupełnić 

wypracowane założenia.  

 

W ramach drugich dwudniowych warsztatów 13-14 maja 2013 r. każde z sześciu partnerstw powiatowych 

zaprezentuje przygotowany plan działania w zakresie wykorzystania mechanizmów wspierających tworzenie 

zielonych miejsc pracy wysokiej jakości. Plany będą omawiane i ewentualnie modyfikowane pod kierunkiem 

ekspertów prowadzących warsztaty. Każdy uczestnik Warsztatów Kreatywnych otrzyma certyfikat 

„organizatora zielonego rynku pracy”. W załączeniu przesyłamy program Warsztatów Kreatywnych. 

 

Do udziału w Warsztatach Kreatywnych zapraszamy wyłącznie przedstawicieli władz samorządowych gminnych 

i powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy oraz organizacji pozarządowych będących członkami 

poszczególnych Partnerstw. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona – dla każdej instytucji przewidzieliśmy 

jedno miejsce. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wnieść swój cenny wkład w dalsze prace projektowe. 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 kwietnia 2013 r. do godz.16:00 za pomocą załączonego 

formularza zgłoszeniowego* wysłanego na adres e-mail: iped@kig.pl lub fax: 22 434 60 49. Więcej informacji 

o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.zielonemazowsze.pl i www.iped.pl.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Mieczysław Bąk 

Prezes Zarządu 

 

* Jeżeli wcześniej nie uczestniczyliście Państwo w żadnym spotkaniu w ramach projektu „Praca Wysokiej Jakości na 

zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim”, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przysłać 

wypełniony i podpisany komplet dokumentów rekrutacyjnych: formularz uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika 

projektu i deklaracja uczestnictwa w projekcie. Wymagane dokumenty można pobrać ze strony www.zielonemazowsze.pl 

(zakładka „Rekrutacja”). 


