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Szanowni Państwo,
W związku z tym, że uczniowie wkrótce staną przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej i być może
zawodowej, chcielibyśmy zaprezentować ofertę, która mogła by przybliżyć uczniom jedną z ciekawych ścieżek
oraz ukierunkować ich już w tym momencie na jeden z wyborów jakim jest służba w Służbie Więziennej.
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, jest właśnie jedną z alternatyw atrakcyjnego zatrudnienia. Aktualna
sytuacja niestety nie ułatwia wzajemnych kontaktów, dlatego bylibyśmy niezwykle wdzięczni, gdybyście Państwo
zechcieli informacje na temat naszej oferty przekazać podopiecznym. Czulibyśmy się niezwykle wyróżnieni,
gdyby absolwenci Państwa szkoły zainteresowali się kontynuacją swojej kariery w szeregach służby właśnie u Nas.
Naszą propozycję kierujemy do młodzieży z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości.
W załączniku znajdują się dwa listy – jeden skierowany do uczniów, drugi zaś do rodziców. W liście
do uczniów można znaleźć szczegóły dotyczące funkcjonowania Służby Więziennej oraz nasza oferta. Prosilibyśmy
o udostępnienie uczniom lub/oraz zamieszczenie na Państwa stronie czy też w mediach społecznościowych listu
oraz materiałów promocyjnych.
Nawiązując do działań promocyjnych Służby Więziennej uprzejmie proszę o przesłanie drugiego listu
wraz z naszą ofertą do rodziców uczniów Waszej szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innej
platformy, z której Państwo korzystacie. Uważam, że rodzice, jak nikt inny, chcą dla swych dzieci najlepiej
i z pewnością są ich doradcami w tej ważniej decyzji. Jest to również forma zachęcenia rodziców do aktywnego
włączania się w proces wyboru oraz do zwrócenia uwagi rodziców na aklimatyzację dziecka w nowym środowisku.
Mamy nadzieję, że rodzice i uczniowie będą otwarci na dialog. Pragniemy także zachęcić do korzystania z naszej
pomocy oferowanej przez naszych specjalistów, którzy służą doradztwem w zakresie kariery zawodowej.
W załączeniu znajduje się list wraz z ofertą dla uczniów, gotowe do opublikowania w mediach
społecznościowych oraz na Państwa stronie oraz list pedagogizującego do rodziców uczniów kończących szkołę.
Proszę o niepublikowanie listu pedagogizującego w mediach społecznościowych.
Jednocześnie zachęcam do współpracy promocyjnej polegającej na wzajemnym umieszczaniu materiałów
promocyjnych, w mediach społecznościowych.
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