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W dniu 27 stycznia 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2 w Lublinie, IV
piętro, sala S7) o godzinie 11.00 rozpocznie się konferencja pt. „Partnerzy na rzecz promocji
zatrudnienia", organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ze wsparciem Lubelskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP. Wydarzenie będzie też okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla
lokalnego i regionalnego runku pracy ponieważ uroczystość ta odbywa się w obchodzonym 27 stycznia
w całym kraju Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) w Polsce istnieją już 101 lat. W tym okresie zakres ich kompetencji
zmieniał się w zależności od wyzwań jakie stawiała przed nimi istniejąca rzeczywistość. Dużemu
przeobrażeniu uległa ich struktura organizacyjna, a ostatnio również zakres aktywności spowodowany
zmianą proporcji w ciągle ewoluującym regionalnym rynku pracy. Aby skutecznie przeciwdziałać
negatywnym skutkom dynamicznie zachodzących zmian Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zawiązuje
partnerstwa lokalne dedykowane wspólnym działaniom kreującym politykę dostarczania kompetencji
i trwałego zatrudnienia.

- Partnerstwo lokalne postrzegamy jako współpracę środowisk związanych z regionem na rzecz działań
ukierunkowanych chociażby na ożywienie gospodarcze, integrację środowisk lokalnych i pobudzenie
lokalnego patriotyzmu. Ponadto rzeczą równie istotną jest też budowanie więzi pomiędzy sektorem
biznesu, samorządu, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy, służącej interesom
wszystkich mieszkańców – powiedział Andrzej PRUSZKOWSKI, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Lublinie.
Organizowana konferencja będzie również okazją do wręczenia wyróżnień osobom mającym
ponadprzeciętny wkład w organizację publicznych służb zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu oraz
zaangażowanie w stabilizowaniu rynku pracy. Wśród wyróżnionych znaleźli się ludzie związani przez
wiele lat z PSZ, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy oraz pracownicy WUP w Lublinie. Na ww.
wyróżnienia składają się dyplomy, grawertony i medale przyznane przez Marszałka Województwa
Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę oraz Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – Andrzeja Pruszkowskiego.
Zwieńczeniem konferencji będzie wykład prof. dr hab. Wojciecha Misztala pt. „Wyzwania stojące przez
Publicznymi Służbami Zatrudnienia w kontekście przemian demograficznych i zmian technologicznych.
Rola partnerstwa w promocji zatrudnienia".
Serdecznie zapraszamy
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