
 

 

 

 

Starosta  

Powiatu Kozienickiego 
oraz 

Dyrektor  

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach  
mają zaszczyt zaprosić  

 

do udziału w II Konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn.: 

„Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego  

w powiecie kozienickim” 

 

Konferencja odbędzie się w 11 kwietnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00) w restauracji Gościniec 

Melrose, Mniszew 18a, gmina Magnuszew. Będzie ona prowadzona przez Jadwigę Olszowską-Urban - 

Certyfikowanego Trenera Partnerstwa Lokalnego z Akademii Partnerstwa i Rozwoju, przy współudziale 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Celem drugiej konferencji jest dokonanie 

diagnozy środowiska społeczno-gospodarczego powiatu kozienickiego. Diagnoza ta będzie pomocna 

przy pracach na kolejnych konferencjach, które mają służyć wypracowaniu projektów odpowiadających 

potrzebom lokalnego rynku pracy. 

W załączeniu przesyłamy program konferencji. Prosimy o potwierdzenie obecności pod nr 

tel. 48 614 66 81, lub elektronicznie na e-mail: aspytek@pupkozienice.pl Bliższe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81 (osoby do kontaktu: Andrzej Spytek, Angelika Kopeć).  

 

Zapraszamy serdecznie 

 

Dyrektor PUP w Kozienicach      Starosta Kozienicki 

 

Jan Mazur            Andrzej Jung 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
TWORZENIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO  

W POWIECIE KOZIENICKIM ORAZ ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY  
z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora,  
sektora ekonomii społecznej i aktywnych mieszkańców powiatu kozienickiego. 

 
Program II Konferencji Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego powiatu 

kozienickiego oraz rozwoju lokalnego rynku pracy:  
pt. Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim 

Termin: 11 kwietnia 2018 roku   

8.30 – 9.00 Rejestracja gości 

9. 00 – 10.30  

 

2 godziny  

Powitanie gości przez  Starostę Kozienickiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach.  
Przedstawienie programu II Konferencji Partnerstwa Lokalnego rzecz ożywienia 
gospodarczego powiatu oraz rozwoju lokalnego rynku pracy pt. Diagnoza 
składników środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim. 

 Prezentacja uczestników II Konferencji   

 Sytuacja na lokalnym rynku pracy – wystąpienie Dyrektora  Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach. 

 Omówienie materiałów wypracowanych przez uczestników I Konferencji:  
Beczki Lokalnych Zasobów i Problemów Powiatu Kozienickiego  

 Dobra praktyka Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski - partnerstwa 
międzysektorowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywnego 
tworzenia nowych miejsc pracy w wybranej gminie/powiecie – prezentacja  

 Prezentacja Gminy Magnuszew – Wójt Gminy Magnuszew 

10.30 Przerwa  

10.45 – 13.00 

 

 

 

3 godziny  

Wprowadzenie do diagnozy składników środowiska społeczno-gospodarczego powiatu 
kozienickiego.  

Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego powiatu 
kozienickiego - wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników konferencji praca  
w 5 grupach tematycznych na II Konferencji: 

 Temat 1. Dostęp do kapitału w powiecie kozienickim: samorządu, biznesu i III 
sektora, sektora ES.  

 Temat 2. Środowisko społeczno-gospodarcze w powiecie kozienickim: biznes – 
instytucje - III sektor, sektor ES.  

 Temat 3. Infrastruktura gospodarcza i społeczna w powiecie kozienickim   

 Temat 4. Kapitał ludzki w powiecie kozienickim.  

 Temat 5. Jakość życia mieszkańców w powiecie kozienickim.  

13:00 Przerwa 

13.15 - 14.00  

 

 

1 godzina 

 

14.00 

Prezentacja przez uczestników II Konferencji wypracowanych w grupach wyników 
pracy 5 grup tematycznych: Dostęp do kapitału w powiecie; Środowisko społeczno-
gospodarcze w powiecie; Infrastruktura gospodarcza i społeczna w powiecie; Kapitał 
ludzki w powiecie; Jakość życia mieszkańców w powiecie kozienickim – wybrani Liderzy 
z 5 grup. 

Podsumowanie dnia i zakończenie II konferencji.  
 
Obiad 

 
Opracowanie autorskiego programu II Konferencji  

Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego Jadwiga Olszowska – Urban 


