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Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012

Jeśli twoja instytucja czy organizacja widzi siebie jako współorganizatora
tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Małopolsce, to nie ma nic

prostszego jak zgłosić swój udział. Koordynatorzy akcji czekają na wasze pomysły.
„Praca: zawód czy kompetencje?” – pod takim hasłem od 15 do 21 października potrwa IV
Ogólnopolski Tydzień Kariery. W Małopolsce odbywa sie on pod hasłem „Małopolski pociąg do
kariery” i już teraz poszukiwani są partnerzy tej akcji.
Jeżeli chcecie Państwo uczestniczyć w Małopolskim pociągu do kariery 2012 i z myślą
o mieszkańcach regionu planujecie zorganizować między 15 a 21 października ciekawe
przedsięwzięcie, powinniście wypełnić Deklarację udziału w wydarzeniu i przesłać ją do 17 września
2012 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków lub
e-mailem na adres: mpku@wup-krakow.pl. W razie pytań można się kontaktować z Haliną Juszczyk
z WUP w Krakowie, tel. 12/619 84 82.
Do 17 września 2012 roku należy również przesłać na adres: pociagdokariery@wup-krakow.pl
szczegółowy harmonogram wydarzeń organizowanych przez Państwa instytucję w ramach OTK
2012. Uwaga! Wszystkie wydarzenia w ramach OTK muszą być bezpłatnie dostępne dla
mieszkańców.
Pomysł OTK zrodził się w Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej
Polskiej, które co roku stawia przed organizatorami nowe wyzwania, zachęcając ich do
upowszechniania wśród mieszkańców idei świadomego planowania kariery zawodowej i otwarcia na
wyzwania współczesnego rynku pracy. W 2012 roku stowarzyszenie chce zainspirować do
zastanowienia się nad podejściem do pracy. Co w kontekście drogi zawodowej ma znaczenie
kluczowe: zdobycie zawodu, czy gromadzenie coraz to nowych kompetencji? Czy w ogóle można
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie?
Koordynatorami akcji w Małopolsce sa Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Centra Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej oraz „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy,
edukacji i szkoleń”.
Patronat medialny nad Ogólnopolskim Tygodniem Kariery w Małopolsce objął serwis „Małopolski
pociąg do kariery”. Od września będzie można tam znaleźć wszystkie najświeższe informacje na
temat wydarzeń organizowanych w regionie w ramach OTK 2012, pełny harmonogram ofert, dane
wszystkich organizatorów, a także szczegóły konkursu dla uczniów. Zapraszamy!!!
Źródło: www.malopolska.pl

http://laboratoria.net/aktualnosci/14758.html

30-11-2021

Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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