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Druga edycja „Pikników u Grohmana”
już za nami!

„Les Swingers Romantiques” - otwarcie lipcowych
Pikników u Grohmana

„...jak za dawnych fabrykanckich czasów, całe

rodziny spędzały wspólnie letnie popołudnia...”

Teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
przez wszystkie soboty lipca znów rozbrzmiewał
muzyką na żywo i piknikową atmosferą .

kwartet smyczkowy złożony z absolwentek Akademii
Muzycznej w Łodzi zachwycił słuchaczy szlagierami
muzyki filmowej.

W lipcu 2013 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy łodzian do
wypoczynku w naszym parku. Na „Pikniku u Grohmana”,
w każdą sobotę, przy muzyce na żywo, na kocach,
z piknikowymi koszami, jak za dawnych fabrykanckich
czasów, całe rodziny spędzały wspólnie letnie popołudnia
na terenie ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24.

„Pikniki u Grohmana” wpisują się w realizowany przez
ŁSSE S.A. od trzech lat działania CSR, nawiązujące do
tradycji fabrykanckiej Łodzi XIX w. i rodu Grohmanów,
w posiadle którego ulokowana jest jej siedziba. Działaniom Strefy patronuje Henryk Grohman, dziedzic
imperium Ludwika Grohmana, jeden z największych
łódzkich fabrykantów pochodzenia niemieckiego, wybitny
mecenas sztuki i kultury, a także polski patriota.
- Konsekwentnie realizujemy nasz projekt, żeby przy
muzyce w strefowym parku nad stawem, na kocach
i z piknikowymi koszami, całe rodziny spędzały wspólnie
lipcowe soboty w otwartych przestrzeniach Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - powiedział Tomasz
Sadzyński, prezes ŁSSE S.A. - Wiemy, że mamy już
stałe grono sympatyków, którzy są z nami od dwóch lat.

Nie inaczej było w tym roku. Cykl czterech koncertów
rozpoczął zespół „Les Swingers Romantiques”
z Krakowa grający cygański jazz z towarzyszeniem DJ-a.
Podczas kolejnego "Pikniku u Grohmana" wystąpiła - tym
razem z powodu deszczu w sali konferencyjnej fabryki
Grohmana - „Beata Przybytek Quartet”. Przybytek,
znakomita wokalistka, pianistka i kompozytorka,
uznawana jest za jeden z najciekawszych polskich
jazzowych głosów. Kolejną gwiazdą imprezy był zespół
z Kanady – „Kent Sangster's Obsessions Octet”.
Zespół składający się z klasycznego kwartetu smyczkowego i kwartetu jazzowego, był podczas trasy
koncertowej po Europie, której częścią był właśnie występ
w Łodzi. Na zakończenie zagrał „Apertus Quartet”. Ten

Zapraszamy za rok!
GALERIA ZDJĘĆ
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XV edycja Strefy Dzieciom za nami!

Przekazanie zakupionych w ramach „Strefy Dzieciom”
podarunków w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

W imieniu Zarządu i pracowników ŁSSE S.A. oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w Łodzi, chcielibyśmy serdecznie
podziękować wszystkim naszym Inwestorom i Partnerom, którzy wsparli akcję charytatywną „Strefa
Dzieciom”.
Dzięki środkom zebranym w zeszłym roku wśród
Inwestorów i Partnerów Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A., mogliśmy przygotować paczki
świąteczne oraz zorganizować przedstawienie teatralne
dla potrzebujący dzieci z Regionu Łódzkiego. Ponad tysiąc
dzieci m.in. z Ksawerowa, Kutna, Radomska, Wojsławic i

Łodzi obejrzało spektakl-balet „Kopciuszek”, wystawiony
w łódzkim Teatrze Wielkim.
Za pozostałe pieniądze zakupiliśmy ręczniki oraz
komplety pościelowe dla Domów Dziecka w Łodzi.
Łącznie przekazanych zostało prawie 600 kompletów
pościelowych oraz 500 ręczników.
Przez 15 lat dzięki hojności Inwestorów i Partnerów ŁSSE
udało się zebrać łącznie ponad 1,2 mln zł.

Innowacyjny wolontariat pracowniczy
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz
PYXERA Global zapraszają Państwa na warsztaty
"Innowacyjny wolontariat pracowniczy", które
poprowadzi Pan Rodrigo Soares. Spotkanie odbędzie
się w dniu 10 września br. (10.00 - 12.30) w Muzeum
Kinematografii w Łodzi (Plac Zwycięstwa 1).
Rodrigo Soares jest Menadżerem ds. Klientów
Kluczowych w PYXERA Global z dużym doświadczeniem
w projektowaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i ewaluacji
szerokiej gamy złożonych międzynarodowych projektów
wolontariackich. Spod jego skrzydeł wyszło ponad 600
międzynarodowych wolontariuszy oraz ponad 150
projektów, które zrealizował w ramach Międzynarodowego

Wolontariatu Pracowniczego we wschodzących rynkach
dla korporacji takich jak: IBM, Pfizer, PepsiCo, FedEx,
Celanese, Citibank, JPMC, John Deere, oraz Dow
Corning. Pan Soares pochodzi z Rio de Janeiro w Brazylii
i pracuje w Pyxera Global od 8 lat.
Spotkanie przeprowadzone będzie w języku angielskim.
Potwierdzenie obecności prosimy przesyłać do
dn. 3 września na adres potwierdzenie@sse.lodz.pl
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne będą na stronie internetowej ŁSSE S.A.
(www.sse.lodz.pl) po 20 sierpnia. Zapraszamy!
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Kształcenia oparte na współpracy
z pracodawcami
Nowoczesna szkoła powinna nie tylko przygotowywać
absolwenta do pracy, ale także zaszczepić w nim
potrzebę ciągłego zdobywania nowych umiejętności.
Jedną z takich szkół jest Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
powołane przez Samorząd Województwa Łódzkiego
w 2007 roku. Placówka, reagując na potrzeby rynku pracy
z powodzeniem wypełnia lukę w kształceniu zawodowym
osób dorosłych z Łodzi i regionu. Jej wyjątkowość
potwierdza liczne grono partnerów biznesowych m.in.
inwestorów ŁSSE.

Jedna z nowoczesnych pracowni w CKUNT w Łodzi

Szkoła opiera się na nowoczesnej bazie dydaktycznej
usytuowanej zarówno w szkole, jak i w zakładach firm
partnerskich oraz na wysoko wykwalifikowanej kadrze
pedagogicznej. W roku szkolnym 2013/2014 uruchomione
zostały dwie filie placówki – jedna w Piotrkowie
Trybunalskim na potrzeby firmy Haering Polska, druga
w Radomsku na potrzeby firmy FON-SKB. W ofercie
edukacyjnej szkoły znajduje się ponad 20 kierunków,
realizowanych zarówno w formie szkolnej dla osób
posiadających co najmniej wykształcenie średnie, jak
i w formie kursów kwalifikacyjnych dla pozostałych.

Kształcenie dualne
System dualny, realizowany w CKUNT w Łodzi, polega na
łączeniu praktyki zawodowej odbywanej u pracodawców
wraz z teorią realizowaną w szkole. Przy tym uczniowie,
spędzają w firmie znaczną część czasu przeznaczonego
na proces nauczania.
Nowe kierunki
W nadchodzącym roku szkolnym uruchomione zostaną
nowe kierunki z zakresu energetyki we współpracy z firmą
Erbud, oraz włókiennictwa we współpracy z firmami
Dywilan, Ariadna, Aunde, Marko-Kolor, Sudwolle Group.
Szkoła jest bezpłatna, a jedynym warunkiem jaki należy
spełnić, to mieć ukończone 18 lat.
Serdecznie zapraszamy Inwestorów do współpracy.
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Trwają zapisy
do szkoły międzynarodowej!
British International School of the University of Łódź
prowadzi działalność edukacyjną dla młodzieży
międzynarodowej w języku angielskim, zgodnie
z English National Curriculum.

British International School of the University of Łódź

Program nauczania obejmuje wszystkie etapy edukacji
angielskiej dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do18 lat.
British International School of the University of Łódź
przygotowuje młodzież do zdawania głównych egzaminów
brytyjskiego systemu szkolnictwa takich jak IGCSE, AS i A
levels.
Od września 2014 do szkoły podstawowej będą również
przyjmowane dzieci narodowości polskiej. Szkoła będzie
zapewniać dodatkowe zajęcia w języku polskim
umożliwiające realizację programu zgodnego z Ustawą
o Systemie Oświaty.

Budynek szkoły przy ul. Pomorskiej w Łodzi

Usytuowana w odnowionym, otoczonym zielenią budynku
uniwersyteckim, z dostępem do nowoczesnych
uniwersyteckich laboratoriów, obiektów sportowych i pływalni, British International School of the University of Łódź
oferuje swoim uczniom nowoczesne i bezpieczne
środowisko o najwyższym standardzie.

British International School of the University of Łódź
to gwarancja:
źznakomitych nauczycieli polskiej, angielskiej i innych
narodowości,
źprofesjonalnej opieki pedagogicznej i psychologicznej,
źdostępu do laboratoriów uniwersyteckich, gdzie
uczniowie mogą doświadczać świata nauki,
źzajęć sportowych w nowoczesnym obiekcie do lekkiej
atletyki, tenisa, pływania i gier zespołowych,
źprzyjaznej, rodzinnej atmosfery,
źbezpieczeństwa i zadowolenia uczniów.
We współpracy z rodzicami wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycielska dokłada wszelkich starań, by
przygotować młodzież do oczekujących ją wyzwań
współczesnego świata.
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Badania i rozwój w Polsce w 2014
- raport Deloitte
Tegoroczne badanie firmy doradczej Deloitte okazało
się źródłem niezwykle cennych informacji na temat
podejścia lokalnych przedsiębiorstw do badań i rozwoju (B+R).
Ankietę przeprowadzono wśród 330 spółek z Europy
Środkowej prowadzących działalność w dziesięciu krajach
regionu – Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, na
Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii i na Słowacji.
Działalność badawczo rozwojowa w Europie Środkowej
może przeżyć prawdziwy rozkwit w najbliższych 5 latach.
Rośnie liczba firm w Europie Środkowej, które zamierzają
zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R) w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy oczekują zmian w systemie zachęt, w tym wprowadzenia systemu mieszanego
oraz zwiększenia pewności w zakresie definicji tego typu
działalności i wydatków kwalifikujących się do niej - wynika
z II edycji raportu „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014”
przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrosła liczba
firm, które planują zwiększyć wydatki na badania i rozwój
w krótkiej i dłuższej perspektywie, w stosunku do poziomu
wydatków poniesionych w roku 2013. W perspektywie

dwóch najbliższych lat taki plan ma ponad 47 proc.
badanych przez Deloitte firm z Polski. W dłuższej, 5letniej perspektywie, zwiększenie nakładów na ten cel
planuje aż 61 proc. respondentów. Średnia dla regionu
Europy Środkowej to odpowiednio 41 i 57 proc.
Najbardziej optymistyczni w tym zakresie są przedsiębiorcy z Rumunii, blisko 80 proc. z nich deklaruje, że
zwiększy wydatki na B+R w ciągu 3 – 5 lat wobec
nakładów poniesionych w 2013 roku. Dla
przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w badania i rozwój kluczowa jest dostępność atrakcyjnych
zachęt oraz wykwalifikowanej, doświadczonej i dostępnej
kosztowo kadry badawczej.
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Niedobór talentów
- raport Manpower
ManpowerGroup – globalny lider w obszarze doradztwa personalnego opublikował wyniki 9. edycji
badania „Niedobór talentów”.
Raport wskazuje, że 36% pracodawców w skali globalnej
i 33% firm w Polsce odczuwa niedobór talentów. Grupy
zawodowe, które najtrudniej jest pozyskać, zarówno
w naszym kraju, jak i na świecie to wykwalifikowani
pracownicy fizyczni i inżynierowie.
Celem powadzonego przez ManpowerGroup corocznego
badania przedsiębiorców „Niedobór talentów” jest

określenie ich trudności w pozyskiwaniu pracowników
a także sprawdzenie które zawody, i dlaczego, jest
najtrudniej obsadzić. W badaniu wzięło udział ponad 37
tys. respondentów z 42 krajów, w tym 751 z Polski.
Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę
personalną w małych, średnich i dużych firmach. Jak
pokazuje raport ManpowerGroup, problem niedoboru
talentów deklarowany jest przez 36% pracodawców na
świecie, a w Polsce przez 33% firm.

To ludzie tworzą możliwości…
- Manpower dla osób niepełnosprawnych
W zmieniającym się świecie pracy cenimy elastyczność, innowacyjność, szybkie reagowanie na potrzeby naszych Klientów, ManpowerGroup doskonale
sprawdza się w tych warunkach.
Jednak to, co wyróżnia firmę to uwalnianie potencjału
drugiego człowieka, również tego długotrwale wykluczonego zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Dzięki
działaniom ManpowerGroup, osoby które jeszcze wczoraj
nie mogły znaleźć pracy z powodu uszczerbku na zdrowiu,
dziś w pełni korzystają z rozwoju zawodowego. Manpo-

werGroup wraz z partnerami biznesowymi podejmuje
wszelkie działania, aby osoby z niepełnosprawnością
stawały się uczestnikami życia zawodowego, czerpały
satysfakcję z kreowania własnej kariery oraz
przełamywały negatywne stereotypy wśród pracodawców i pracowników. Projekt zatrudnienia osób
niepełnosprawnych rozpoczął się w kwietniu 2013 roku,
bardzo szybko znalazł uznanie wśród konsultantów i managerów firmy Manpower.

