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Misja OTK 2014
Działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 przeprowadzamy pod hasłem:

"Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?"
Choć przyjaźń to niełatwa i czasami bolesna ... zdecydowanie warto ją pielęgnować i rozwijać .
Rynek pracy zmienia się tak szybko i dynamicznie, że trudno być zawsze na bieżąco, jednak
przynajmniej od czasu do czasu warto poświęcić chwilkę na sprawdzenie „co słychać”, co się zmienia
w naszym obszarze zainteresowań, w naszej branży, co warto poznać, jakie umiejętności bądź
kwalifikacje zdobyć.
Nasz temat oznacza, że proponujemy w tym roku szczególną uwagę zwrócić m.in. na rzetelne źródła
aktualnej informacji o rynku pracy, na zasoby, które mamy i które polecamy naszym klientom, czy też
na kluczowe dziś umiejętności (strategii osobistej) samodzielnego zdobywania informacji wyszukiwania i oceny informacji o rynku pracy. Przypominamy także o kompleksowym „pakiecie”
umiejętności „bycia zatrudnionym” (termin angielski - employability), który każdy uczeń, czy student
powinien nabywać w trakcie nauki w szkole i o wielu innych elementach warunkujących naszą
„przyjaźń” z rynkiem pracy.

Tradycyjnie oczywiście w niczym nie ograniczamy Waszych pomysłów, tematów, Waszej
kreatywności, planów i zamiarów. Każda idea, każdy cel i każde działanie będą ważne!
Zademonstrujmy przy okazji tegorocznego OTK, jak wielki jest potencjał wyzwalającej synergię
współpracy. Z każdym rokiem rośnie liczba wspólnie zgłaszanych przedsięwzięć – ogromnie się z tego
cieszymy! Widzimy tworzone wspólnie, trwałe przestrzenie współpracy, które istnieją nie tylko w
trakcie OTK lecz rozkwitają sukcesami przez cały rok.
Poprzez nasze „pospolite ruszenie” pokażmy, że stanowimy istotną siłę zdolną samodzielnie tworzyć
nowe rozwiązania i lokalne działania na wielką skalę.
Uruchamiając naszą największą broń – pasję i profesjonalną kreatywność bez granic, uczynimy
kolejny krok przemieniający problemy w satysfakcję z dobrze wykonanej roboty … 
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Jak co roku OTK 2014 odbędzie się w trzecim tygodniu października – 20-26 październik 2014 r.
W imieniu Zarządu
Wojciech Kreft – Przewodniczący SDSiZ RP

