Partnerstwo
na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy

Deklaracja przystąpienia

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm) wraz
z aktami wykonawczymi oraz mając na uwadze potrzebę ograniczania bezrobocia, wzrost
liczby miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości i elastyczności pracowników zgodnie
ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy, a także wspieranie kształcenia zawodowego
i ustawicznego w regionie, strony postanawiają, co następuje:

1. Strony postanawiają zawrzeć Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku
Pracy.
2. Strony zobowiązują się do współdziałania i podejmowania różnorodnych inicjatyw
wspierających rozwój zatrudnienia i wykształcenia mieszkańców województwa.
3. Zakres współpracy będzie obejmował:
3.1.

organizację targów pracy, seminariów i konferencji o zasięgu regionalnym
i subregionalnym,

3.2.

działania na rzecz wzmocnienia usług pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego,

3.3.

inicjatywy na rzecz rozwoju i harmonizowania kształcenia zawodowego
i ustawicznego z potrzebami rynku pracy,

3.4.

popularyzację dobrych praktyk związanych z aktywizacją zawodową.

4. Liderem Partnerstwa będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5. Koordynatorem działań w ramach Partnerstwa będzie Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu.
6. Zawarte Partnerstwo nie będzie samodzielną organizacją, ani też odrębnym
podmiotem w rozumieniu przepisów prawa. Nie będzie naruszało samodzielności
i odrębności podmiotów zaangażowanych w Partnerstwo. Nie będzie naruszało
również uprawnień i kompetencji określonych w przepisach prawa.

7. Partnerzy będą spotykać się nie rzadziej niż raz na pół roku w celu omówienia
bieżącej działalności Partnerstwa.
8. Wspólne działania Partnerów, określone w pkt. 3, finansowane będą ze środków
Funduszu Pracy w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). W pozostałych przypadkach, działania Partnerów
finansowane będą z własnych lub innych środków.
9. W szczególnych wypadkach strony przewidują możliwość zawarcia dodatkowych
umów, regulujących kwestie związane z konkretnymi inicjatywami.
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