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O nas

Wielkopolska, dzięki podejmowanym programom
i inicjatywom, jest przykładem zmian, jakie adresowane
są do młodych ludzi, aby aktywizować ich
do przedsiębiorczości zawodowej.
W trosce o równoważenie rynku pracy i z myślą o jego rozwoju
w każdej części naszego województwa, Samorząd
Województwa Wielkopolskiego powołał w maju 2017 r.
pięć samorządowych jednostek organizacyjnych pod nazwą
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego. Centra działają na terenie pięciu ośrodków:
w Kaliszu, Poznaniu, Koninie, Pile i Lesznie.
To jedyne takie jednostki w Polsce, które mogą być
porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa
Zawodowego i równoważenia zapotrzebowania na zawody.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego

Obszar działania

OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA EDUKACJI I BIZNESU:
Kalisz, Poznań, Konin, Piła, Leszno
Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu
obejmuje swoim zasięgiem
działania osiem powiatów:
miasto Kalisz
powiat kaliski
powiat ostrowski
powiat pleszewski
powiat ostrzeszowski
powiat kępiński
powiat jarociński
powiat krotoszyński

Wspieramy rozwój edukacji zawodowej
w południowej Wielkopolsce

Oferta
indywidualne konsultacje z uczniami
i rodzicami*
zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego dla szkół*
lekcje przedsiębiorczości dla dzieci
i młodzieży*
warsztaty i zajęcia edukacyjne z zakresu
zawodoznawstwa dla przedszkoli
i szkół podstawowych*
organizacja konkursów, gier miejskich
z zakresu doradztwa zawodowego
i przedsiębiorczości*
warsztaty przygotowujące młodzież
do wejścia na rynek pracy*
warsztaty i wsparcie narzędziowomerytoryczne dla doradców
zawodowych i pedagogów w ramach
sieci współpracy i samokształcenia*
*usługi świadczone BEZPŁATNIE

DORADZTWO ZAWODOWE
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Oferta
koordynowanie współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwem a szkołą*
wsparcie przy organizacji
klas patronackich*
organizacja wizyt studyjnych uczniów
w przedsiębiorstwach*
współorganizacja kursów
pedagogicznych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
współorganizacja szkoleń z zakresu
zarządzania młodym pokoleniem oraz
talentami w organizacji
wsparcie przy wdrażaniu polityki HR*
wsparcie przy tworzeniu
przedsiębiorstw społecznych*
wsparcie w pisaniu wniosków
o dofinansowanie
w zakresie organizacji praktyk i staży*
*usługi świadczone BEZPŁATNIE

WSPÓŁPRACA Z RZEMIOSŁEM
I PRZEDSIĘBIORCAMI

Oferta
analiza potrzeb oraz diagnoza sytuacji
na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy*
opracowywanie dokumentów
projektowych w ramach programów
operacyjnych zarówno regionalnych,
jak i krajowych i zagranicznych*
opracowywanie wniosków o granty w
ramach projektów Erasmus+*
opracowywanie wniosków o granty w
ramach innych projektów*
realizacja projektów w partnerstwach*

*usługi świadczone BEZPŁATNIE

POZYSKIWANIE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Oferta
organizacja konferencji, seminariów,
forum w zakresie edukacji zawodowej,
doradztwa zawodowego,
czy przedsiębiorczości
partnerstwo przy organizacji eventów
w szkołach oraz przedsiębiorstwach
o charakterze zawodowym
lub w obszarze rynku pracy
kampanie społeczne promujące
kształcenie zawodowe w mediach
społecznościowych
opracowywanie materiałów
promocyjnych i edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży, rodziców, nauczycieli i
pedagogów dostępnych zarówno w
formie drukowanej, jak i internetowej

@cwrkdiz.kalisz
#cwrkdizkalisz

PROMOCJA
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70
e-mail: edukacja@umww.pl
www.umww.pl

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Południowa 62
(wjazd od ul. Kordeckiego,
parter budynku Książnicy Pedagogicznej)
tel. 62 742 44 58
e-mail: biuro@cwrkdiz.kalisz.pl
www.cwrkdiz.kalisz.pl

