Deklaracja przystąpienia
do

Platformy Współpracy – Edukacja i Rynek Pracy
Spotkania Platformy Współpracy Edukacja – Rynek Pracy zostały zainicjowane przez
Urząd Miasta Legionowo, Starostwo Powiatowego w Legionowie, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie oraz Towarzystwo Amicus - Partnerów
realizujących projekt „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego
rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”.

WSTĘP
Praca w XXI wieku jest nie tylko podstawą ekonomicznego rozwoju jednostek, rodzin
czy wspólnot, ale także źródłem samorealizacji. Poczucie godności człowieka, jego
satysfakcja z życia wynika m. in. z jego możliwości odwzajemnienia innym dobra, jakiego od
nich doświadcza. Efektywna, rozwijająca i rzetelnie wykonywana praca daje szansę na takie
odwzajemnienie. Godność i szczęście człowieka to także godność jego pracy i możliwość
rozwoju.
To czy młodzi ludzie mają szansę na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy
zależy od ich rodzin, edukacji formalnej i nieformalnej oraz społeczności, w
jakiej funkcjonują. To czy młody człowiek jest gotowy do wyboru ścieżki kształcenia i pracy
to także odpowiedzialność lokalnych wspólnot przygotowujących go do wkroczenia w
dorosłe życie i podejmowania ważnych decyzji.

Świadomi tej odpowiedzialności, zarówno jako mieszkańcy naszej
Małej Ojczyzny, jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji,
organizacji i firm odpowiadających za jakość edukacji chcemy współtworzyć
legionowski rynek pracy i kariery, w którym lokalne firmy z łatwością znajdują
pracowników, młodzież dokonuje trafnych wyborów zawodowych,
a nauczyciele i rodzice są dla niej przewodnikami.

NASZE CELE
Niniejszy dokument ustanawia zasady współpracy instytucji, firm i organizacji - sygnatariuszy
Platformy Współpracy. Strony porozumienia wyrażają akceptację i wolę współpracy na rzecz
realizacji następujących celów:




wzmacniania lokalnego rynku pracy i poszczególnych jego podmiotów,
wypracowania i rozwijania metod współpracy, wymiany idei, informacji i doświadczeń
między Stronami porozumienia
wspierania szkół w przygotowaniu uczniów i uczennic do wyboru dalszej drogi edukacyjnej
i zawodowej

Projekt "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku
pracy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Deklarujemy wsparcie i gotowość współpracy we wszelkich inicjatywach zmierzających do:






lepszego przygotowania zawodowego młodzieży z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku
pracy,
promocji i wsparcia wychowawczego wysiłku szkoły na rzecz pełniejszego rozumienia istoty
pracy jako ważnej części życia i jednej z najistotniejszej wartości społecznych,
organizacji społecznego dialogu na rzecz rozwoju i zróżnicowania lokalnego rynku pracy, w
tym także uwzględniającego rozwiązania ekonomii społecznej,
promocji i wsparcia osobistej przedsiębiorczości młodych ludzi biorących pełnię
odpowiedzialności za własne życie zawodowe
upowszechniania wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy oraz etycznych stron
zatrudnienia



Udział w pracach Platformy Współpracy – Edukacja i Rynek Pracy jest możliwy dla wszystkich
podmiotów, które swoją wiedzą i postawą chcą wesprzeć realizację celów, jakie stoją przed jej
sygnatariuszami.
Sygnatariusz Porozumienia:
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