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Szczecin, 8 maja 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

ponad rok temu Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp rozpoczęła realizację projektu 

pn. „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020).  

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych 50+ 

poprzez wdrożenie modelu Paktu Zatrudnieniowego w naszym kraju. 

Pakt Zatrudnieniowy stanowi szczególną formę współpracy podmiotów o kluczowym 

znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób po 50 r.ż., funkcjonuje na terenie jednej (np. 

powiatu) lub kilku jednostek samorządu terytorialnego (np. przy Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej).  

Pragniemy Państwu zaprezentować ideę paktów zatrudnieniowych, a przede wszystkim ich 

rolę w procesie pozytywnych zmian na rynku pracy na podstawie naszych dotychczasowych 

doświadczeń. Z tej okazji zapraszamy Państwa serdecznie na trzydniowe warsztaty w 

przepięknym hotelu Trylogia w Zielonce k/Warszawy. Warsztaty rozpoczynają się 

lunchem w dniu przyjazdu i kończą również lunchem w dniu wyjazdu. 

Proponowane terminy (do wyboru): 28 – 30 maja, 25 – 27 czerwca, 27 – 29 czerwca 

2018r. 

Pakty Zatrudnieniowe powstały już w powiecie skarżyskim, ostrowskim, zgierskim, 

aleksandrowskim i pyrzyckim. Były tam testowane i odniosły duże sukcesy. Gotowy, 

przetestowany model wdrażany jest w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie) oraz w 

Jaworznie (woj. śląskie). Wiedzą i informacją macie Państwo szansę dołączyć do tych 

regionów w Polsce, gdzie problemy społeczne są rozwiązywane przez współpracę  

i zaangażowanie wielu podmiotów. 

Warsztaty są nieodpłatne, zwracamy również koszty podróży (do wysokości biletu 

komunikacji publicznej na trasie dojazdu). Zapraszamy do Zielonki  

       Z poważaniem, 

       Iwona Żukiert 
                                                                               Prezes Szczecińskiej Fundacji TPP 

 
       Anna Kamińska – Glück 
       Koordynator projektu 
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6 km od granic Warszawy znajduje się 

wyjątkowy hotel – powstały z zachwytu dla 

Trylogii Henryka Sienkiewicza, w hołdzie dla 

jej autora i z podziwu dla kunsztu 

reżyserskiego Jerzego Hoffmana, który 

bohaterów Trylogii przeniósł na ekran. 

Budynki hotelu i restauracji bazują na 

drewnie i kamieniu, otaczający je 

kilkuhektarowy teren zachęca do spacerów i biesiadowania jak w dawnym szlacheckim 

dworku.    

Tutaj ulega się magii miejsca, tutaj człowiek 

może czuć się swobodnie i  tutaj odbędą się 

nasze warsztaty, na które państwa serdecznie 

zapraszamy. 

Program warsztatów jest interesujący, 

prowadzone będą z Państwa aktywnym 

udziałem, dlatego zadbaliśmy również o 

odpoczynek po zajęciach. Bogata kuchnia 

hotelowej restauracji łączy polską tradycję i 

teraźniejszość. W strefie SPA czeka jacuzzi, sauna i grota solna. Hotelową atrakcją jest 

również muzeum z rekwizytami, kostiumami oraz książkami  

i gadżetami związanymi z Trylogią i jej filmową adaptacją z bogatą oprawą multimedialną.  

A w rozległym parku, otaczającym hotel czekają na państwa miniatury replik zamków oraz 

aleje dębów posadzonych przez artystów goszczących w hotelu. 

Na warsztaty zapraszamy nawet kilka osób z 

danej instytucji, w grupie raźniej  i łatwiej 

wdrożyć później zainspirowane zajęciami 

pomysły do codziennej praktyki zawodowej. 

Dojazd do hotelu: samochodem (bezpłatny 

parking), a z Warszawy i okolic: autobusem 

miejskim, pociągiem lub hotelowym busem. 

 


