Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - 25.01.2006 r.
W dniu 25 stycznia 2006 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
Na wstępie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przedstawił propozycję tematyki
szkolenia dla członków WRZ. Termin szkolenia wyznaczono na
6-7 kwietnia br.
Członkowie Rady bez uwag zatwierdzili treść protokołu z posiedzenia WRZ
20 grudnia 2005 r. W dalszej kolejności przeprowadzono wybór Wiceprzewodniczącego WRZ.
Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Szymankiewicza, która została przyjęta.
Uczestnicy posiedzenia WRZ przyjęli uchwałę w sprawie opinii na temat zapotrzebowania na
pracowników słuŜb społecznych na terenie województwa wielkopolskiego oraz uchwałę w sprawie
utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance kierunku kształcenia technik
rolnik.
Zebrani przyjęli równieŜ stanowisko w sprawie zatrudnienia pracowników Oddziału ds. Zatrudnienia za
Granicą w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP.
W dalszej kolejności Pani Hanna Kosakowska, Kierownik Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału w roku
2005.
Następnym punktem posiedzenia było przedstawienie propozycji tematów posiedzeń WRZ w 2006 r.
Kolejnym tematem posiedzenia WRZ była propozycja kryteriów ustalania dla samorządów
powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych
fakultatywnych zadań. Zagadnienie zostało zaprezentowane przez Józefa Lewandowskiego, Członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione propozycje kryteriów ustalania kwot środków FP dla
samorządów powiatowych.
W dalszej kolejności Józef Lewandowski zapoznał uczestników z programami przeznaczonymi do
realizacji w 2006 r., takimi jak „Rowy”, „Pierwsza Praca–Pierwszy Biznes” i „e-Sołtys”.
W ramach wolnych głosów podjęto dyskusję na temat tworzenia warunków dla wolontariatu i pracy
wolontariuszy w świetle przepisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W
związku z zainteresowaniem uczestników, działania na rzecz wolontariatu zostały zaproponowane
jako jeden z tematów do zaprezentowania podczas szkolenia WRZ.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i zakończył
obrady WRZ.

