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ZAPROSZENIE  

W imieniu Fundacji „Anioły Edukacji” oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców 
Lewiatan zapraszamy Państwa Organizację do aktywnego zaangażowania się w 2018 
roku w akcję społeczną: 

„Doradztwo dla doradcy – wizyty studyjne doradców zawodowych  

w wielkopolskich przedsiębiorstwach”. 

Szkolni doradcy zawodowi są odpowiedzialni za pomaganie uczniom w wyborze 
przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dla efektywności ich działań niezbędne jest 
posiadanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy o rynku pracy, szczególnie o regionie w jakim 
funkcjonują.   

Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań – warsztatów 
studyjnych dla szkolnych doradców zawodowych, które odbywać się będą w 
wielkopolskich przedsiębiorstwach. 

Państwa rola polega na jednorazowym przyjęciu kilkunastoosobowej grupy szkolnych 
doradców zawodowych i zaprezentowaniu Państwa firmy jako pracodawcy 
(oprowadzenie po firmie, opowiedzenie o stanowiskach i potrzebnych kompetencjach, 
sposobach rekrutacji, możliwościach rozwoju kariery oraz warunkach pracy). W 
przygotowaniu się do wizyty, otrzymują Państwo wsparcie Fundacji „Anioły Edukacji”.  

Uczestnicząc w projekcie: 

 podnosicie Państwo poziom znajomości rynku pracy wśród szkolnych doradców 
zawodowych, 

 komunikujecie Państwo realne potrzeby związane z poszukiwaniem pracowników 
oraz informujecie o warunkach pracy, 

 pośrednio oddziałujecie na decyzje zawodowe uczniów oraz poziom wiedzy 
rodziców, 

 zwiększacie szansę na zainteresowanie uczniów rozwojem istotnych współcześnie 
kompetencji, 

 wzmacniacie Państwo pozytywny wizerunek swojej organizacji w otoczeniu, 
podkreślając społeczną odpowiedzialność swojego biznesu. 

 
Ważność inicjatywy podkreśla nadany akcji Honorowy Patronat Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. Dodatkowo Patron medialny Gazeta Wyborcza zadba o komunikację 
wizyt w regionalnej prasie. 

W pierwszej kolejności zgłaszamy się do Pracodawców będących członkami 
Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan o uczestnictwo w akcji, wierząc, że nie 
jest Państwu obojętny los zawodowy młodych ludzi i ich wybory dróg kariery.  

Pytania o szczegóły akcji  oraz zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres mailowy 
fundacja@aniolyedukacji.org.pl lub kontaktując się z Reginą May tel.: 501 620 113 lub 
Anną Okonkowską tel.: 732 605 795. Informacje dostępne są również na stronie 
fundacji: www.aniolyedukacji.org.pl.  

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

Prezes WZPL                                    Prezes Fundacji „Anioły Edukacji” 

Jacek Silski                                        Regina May                            

 

Fundacja „Anioły Edukacji”, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, KRS: 0000680002, REGON:367462408, NIP: 7792465421; 
 Kontakt: 501 620 113, email: fundacja@aniolyedukacji.org.pl, www.aniolyedukacji.org.pl, 

Rachunek Raiffeisen Polbank: 87 1750 0012 0000 0000 3757 2942; 

 

 

mailto:fundacja@aniolyedukacji.org.pl
http://www.aniolyedukacji.org.pl/
http://www.aniolyedukacji.org.pl/

