Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.
Organizator
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Nazwa wydarzenia
1) Działalność agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim
Data wydarzenia
16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Przedstawienie wyników badania pt.: „Działalność agencji zatrudnienia w województwie
dolnośląskim”.
Opis wydarzenia
Spotkanie z przedstawicielami pracodawców, publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia,
organizacji pozarządowych i innych instytucji, mające na celu przedstawienie wyników badania pt.:
„Działalność agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim”. Badanie zawiera w
szczególności:
a) analizę rodzajów działań/usług świadczonych przez agencje,
b) analizę ofert pracy z uwzględnieniem rynku krajowego i zagranicznego,
c) analizę działań świadczonych przez agencje w odniesieniu do cudzoziemców,
d) analizę skali zatrudniania cudzoziemców z podziałem na branże, stanowiska (udział
pracowników szczebla wyższego, średniego i niższego),
e) analizę rodzajów, formy i skuteczności upowszechniania (reklamowania, promowania)
działalności agencji,
f) charakterystykę głównych problemów i barier na jakie napotykają agencje zatrudnienia
w swojej działalności,
g) analizę negatywnych i pozytywnych stron wynikających ze stosowania przez agencje
elastycznych form zatrudnienia,
h) analizę negatywnych i pozytywnych stron wynikających z obsługi cudzoziemców,
i) diagnozę możliwości i ograniczeń współpracy agencji zatrudnienia z publicznymi
służbami zatrudnienia,
j) analizę informacji w zakresie potencjału organizacyjnego, technicznego i kadrowego
agencji zatrudnienia.
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Nazwa wydarzenia
2) Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) – konsultacje
Data wydarzenia
5 - 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Ułatwienie instytucjom szkoleniowym oferującym szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
możliwości korzystania z procedury wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Opis wydarzenia
Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać
zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Konsultacje ułatwiające możliwość korzystania z procedury wpisu do RIS odbędą się w Wałbrzychu,
będą miały charakter indywidualny i obejmą merytoryczne zasady wypełniania formularza wniosku
o wpis do rejestru.
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