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Warszawa, dnia 10 października 2013 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Powiatowych Urzędów Pracy

W związku z dość powszechnymi zwolnieniami naszych kolegów i koleżanek nauczycieli, w tym
także klientów naszej placówki postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu bardzo poważnemu
problemowi. Z danych MEN wynika, że w ostatnich latach, w każdym roku traci pracę kilka
tysięcy nauczycieli. Problem ten dotyczy także Mazowsza. Bardzo często są to osoby, które mają
pełne kwalifikacje do pracy w tym zawodzie. Wielu z nich to cenieni pedagodzy, którzy są jeszcze
w rozkwicie swojej drogi zawodowej. Pomijając powody tych zwolnień należałoby zastanowić się
nad tym, na ile ta ogromna armia nauczycieli mogłaby być wykorzystana w mazowieckiej
oświacie (miejscu, w którym czują się najlepiej).

Innym problemem, o którym warto wspomnieć są kłopoty dyrektorów szkół związane z
organizacją zastępstw za nauczycieli przebywających okresowo na zwolnieniach lekarskich, a
także przy organizacji nauczania indywidualnego.
W związku z powyższym podjęliśmy społeczną inicjatywę i stworzyliśmy n-bank dla nauczycieli
na zastępstwa. W momencie, kiedy Dyrektorzy szkół i placówek Mazowsza będą poszukiwać
nauczyciela danego przedmiotu na zastępstwo, będą mogli skorzystać z naszego banku.
Aby nasza inicjatywa mogła przynieść pożądany efekt, powinniśmy posiadać jak największą bazę
nauczycieli specjalistów. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie w
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tym zakresie. Być może w ten sposób pomożemy uporządkować problem nauczycielskich
zastępstw, a także damy szansę wielu pedagogom z naszego regionu na znalezienie pracy.
Jeżeli uzna Pani, że nasza propozycja jest interesująca i odpowiada na potrzeby zarządzanego
przez Panią urzędu, prosimy o rozpropagowanie tej idei wśród bezrobotnych nauczycieli, którzy są
pod opieką Urzędu Pracy
Jeżeli zechciałaby Pani dowiedzieć się więcej o idei naszego projektu, zapraszam na nasz portal
http://edurada.pl/home/n-bank-dla-nauczycieli-na-zast-pstwa/
Jeżeli jest to możliwe, prosimy o informację zwrotną na temat tej propozycji.
Naszymi partnerami w projekcie są:
- Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich
- Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Z wyrazami szacunku
Wojciech Turewicz
Prezes Grupy Eko-Tur

