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Celem podpisanych porozumień partnerskich jest 

ścisła współpraca w zakresiemonitorowaniamonitorowania

rynku pracy, jego badania i analizyrynku pracy, jego badania i analizydla potrzeb 
kształcenia, zwłaszcza zawodowego (szkolnego 
i ustawicznego) w Regionie Łódzkim. 

Podejmowane przedsięwzięcia oraz wymiana 

informacji maj ą umożliwi ć realizowanie 
wspólnych działań istotnych dla rynku pracy 
i koniecznych do wdrowdrożżenia ZMIAN w edukacjienia ZMIAN w edukacji .



USTALONE KIERUNKI PODJ ĘTEJ WSPÓŁPRACY

Udostępnianie materiałów i wybranych informacji 
statystycznych oraz wymiana informacji 
(zaspokajanie wzajemnych potrzeb 
informacyjnych)

Wymiana informacji dotyczących planowanych 
przedsięwzięć analityczno-badawczych

Udostępnianie analiz, badań (oraz ich wyników) 
i ekspertyz wykonywanych w ramach różnych 
projektów

Udział w szkoleniach, warsztatach tematycznych 
i spotkaniach metodycznych 

Wspólna organizacja konferencji i seminariów

Współpraca w zakresie opracowywania 
artykułów i publikacji 

Współpraca w zakresie realizacji wybranych 
zadań w ramach prac analityczno-
badawczych

Współpraca w zakresie realizacji projektów 
badawczych oraz wykonywanie prac 
eksperckich

Działania popularyzatorskie oraz promowanie 
dorobku partnerów (także poprzez strony 
własnego serwisu internetowego)

Przygotowywanie wspólnych projektów 
z wykorzystaniem środków unijnych

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie 
objętym przedmiotem porozumień
o współpracy



Zorganizowanie (11.01.2011 r.) w ŁCDNiKP wspólnej konferencji partnerskiej:
Monitorowanie rynku pracy dla edukacji. Współpraca Partnerów: ORPdE, Izby 
Rzemieślniczej i Urzędu Statystycznego w Łodzi, PTE i WUP w Łodzi, Instytutu EEDRI, 
ZSP nr 1 i Agencji An-Stat w Łodzi, przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zorganizowanie (28.09.2011 r.) w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi wspólnej konferencji 
partnerskiej : Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie łódzkim – potrzeby kadrowe 
i oczekiwania wobec pracowników. Współpraca Partnerów: ORPdE, Izby Rzemieślniczej 
i Instytutu Nowych Technologii w Łodzi, przy wsparciu FRSE.

Zorganizowanie (3.12.2012 r.) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi wspólnej 
konferencji partnerskiej : Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy 
szkół z pracodawcami w województwie łódzkim. Współpraca Partnerów: ORPdE, FRP 
w Łodzi, Izby Rzemieślniczej i Urzędu Statystycznego w Łodzi, Instytut EEDRI i Agencji 
An-Stat w Łodzi, ZSETH oraz WUP w Łodzi, przy wsparciu FRSE.

9 tematycznych seminariów partnerskich (8 w ŁCDNiKP, 1 w Urzędzie Statystycznym).

W ramach XV i XVI ŁódzkichTargów Edukacyjnych (w marcu 2012 i 2013 r.) -
zorganizowanie Punktu Konsultacyjnegoprzez ORPdE ŁCDNiKP we współpracy z RORP
WUP w Łodzi (w Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ).

PROJEKTY  PARTNERSKIE – WYBRANE  PRZEDSIĘWZI ĘCIA
REALIZOWANE  WSPÓLNIE  W  LATACH   2010-2013



Wspólna publikacja Monitorowanie rynku pracy dla edukacji. Współpraca PartnerówORPdE, 
Izby Rzemieślniczej i Urzędu Statystycznego w Łodzi, PTE i WUP w Łodzi, Instytutu 
EEDRI, ZSP nr 1 i Agencji An-Stat w Łodzi, przy wsparciu FRSE.

Wspólna publikacja trzech partnerów (ORPdE, Izba Rzemieślnicza i Instytut Nowych
Technologii w Łodzi) Rzemiosło i przedsiębiorcy w woj. łódzkim – potrzeby kadrowe 
i oczekiwania wobec pracowników w świetle badań ankietowych.

Przeprowadzenie badań nt. oczekiwań łódzkich szkół wobec pracodawców oraz zakresu 
współpracy tych szkół z pracodawcami – wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
(zawodowych i ogólnokształcących)we współpracy z Partnerami ORPdE, zwłaszcza Urzędem 
Statystycznym. Pomysł na projekt –Instytut EEDRI , akceptacja przez Partnerów ORPdE
(oraz  wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących współpracy na linii: SZKOŁA ↔
PRACODAWCY).

Wspólna publikacja / raport dwóch partnerów (ORPdE i Urzędu Statystycznego w Łodzi): 
Oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec pracodawców z regionu. Wyniki 
badania ankietowego.

Opracowanie publikacji Wybrane projekty realizowane przez Obserwatorium Rynku Pracy dla
Edukacji oraz Instytucje Partnerskie. Rekomendacje  Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Współpraca Partnerów: FRP w Łodzi, Izby 
Rzemieślniczej i Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz ORPdE.

CD. – WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA    



PUBLIKACJE – RAPORTY ANALITYCZNO-
BADAWCZE Obserwatorium Rynku Pracy 
dla Edukacji we współpracy z Partnerami



Dzięęęękuj ęęęę za uwagęęęę

Elżbieta Ciepucha
Łódź, ul. Kopcińskiego 29 
tel. (42) 678 33 78, wew. 357
eciepucha@wckp.lodz.pl
www.orpde.wckp.lodz.pl


