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WSTEP

Przekazujemy Panstwu kolejny numer Zeszytu Informacyjno-Metodycz-
nego Doradcy Zawodowego. Tematyka publikacji zostala w calosci poswiecona
dzialalnosci Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wojewódz-
kich urzedów pracy.

Impulsem do wydania niniejszego zeszytu byla Ogólnopolska Konferencja
Poradnictwa Zawodowego na temat "Centra Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w XXI wieku", która odbyla sie 13-15 grudnia 2000 r. w Krakowie.

W Konferencji wzieli udzial: Wiceprezes KUP ds. Rynku Pracy, Dyrekto-
rzy Wojewódzkich Urzedów Pracy, Kierownicy CIiPKZ oraz przedstawiciele
departamentów KUP zajmujacy sie problematyka poradnictwa zawodowego.

Podczas Konferencji zostaly zaprezentowane inicjatywy i doswiadczenia
wynikajace z dotychczasowej pracy Centrów. Podjeto próbe okreslenia roli po-
radnictwa zawodowego na obecnym rynku pracy, perspektywy jego rozwoju
i strategii dzialania Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Polsce.

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji przygotowali Komunikat, którego
tresc zostanie zamieszczona w tej publikacji.

Zawarte artykuly sa odzwierciedleniemtego, co dzialo sie w Centrach, jakie
maja one plany na przyszlosc oraz dotycza zagadnien, które uznano za wazne,
warunkujace efektywne swiadczenieuslug w zakresie poradnictwazawodowego.

Mamy nadzieje, ze wydany zeszyt, bedacy zbiorem referatów wygloszo-
nych podczas Konferencji, dostarczy Panstwu ciekawych informacji o roli Cen-
trów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jako instytucji publicznej,
majacej wplyw na jakosc zasobów ludzkich w procesie pracy.

Przedstawiamy równiez krótki rys historyczny powstania Centrów w sluz-
bach zatrudnienia, realizowane przez nie zadania oraz kilka zestawien zawiera-
jacych dane krajowe o liczbie i kategorii klientów korzystajacych w 2000 roku
z uslug swiadczonych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego.

Departament Standaryzacji Uslug
Krajowy Urzad Pracy
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Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
- geneza

Jednym z kluczowych problemów obecnego i przyszlego pokolenia praco-
biorców jest uswiadomienie sobie faktu, ze w gospodarce rynkowej trzeba sa-
memu wziac odpowiedzialnosc za wlasna przyszlosc zawodowa.

Reguly gospodarki rynkowej narzucily rozmaitym partnerom rynku pracy
nieznane dotad wymagania. Obecnie obserwuje sie specyficzne zapotrzebowa-
nie gospodarki, zwlaszcza róznych firm, na kadry wysoko wykwalifikowane.
Przedsiebiorstwa te chca zatrudniac ludzi mlodych, wszechstronnie uzdolnio-
nych, biegle mówiacych kilkoma jezykami, o doskonalej kondycji psychofi-
zycznej, pracowników do podejmowania zadan trudnych, zlozonych i nowych.

Pracodawca zaczal wymagac od pracownika umiejetnosci wykonywania
wielu zadan w obrebie jednego stanowiska pracy, a nie pelnienia wycinkowej,
bardzo ograniczonej funkcji. Dzisiejszy pracownik musi byc przygotowany do
zmian kwalifikacji zawodowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku
pracy, a takze liczyc sie z mozliwosciami utraty pracy. Dlatego wazne jest, aby
ludzie wybierali zawód i miejsce pracy w sposób rozwazny i rozsadny, bowiem
wykonywany zawód wplywa na wszystkie sfery zycia czlowieka: tozsamosc
spoleczna, poczucie sensu zycia, styl zycia, warunki materialne, a takze ksztal-
towanie cech osobowosci. Oznacza to w praktyce nabycie umiejetnosci plano-
wania kariery zawodowej i pokierowania swoim losem.

Bogactwo wiedzy, wysoki poziom umiejetnosci i ich wszechstronnosc za-
pewnia czlowiekowi mozliwosc pelnienia wielu funkcji zawodowych i buduje
stabilna perspektywe.

Dynamiczny charakter aktualnego rynku pracy w Polsce, gdy sytuacja na
rynku pracy ulega ciaglym zmianom, powoduje, ze wzrastaja potrzeby posiada-
nia wiarygodnej informacji o zawodach, miejscu pracy i wymaganiach kwalifi-
kacyjnych róznych stanowisk pracy.

Ludzie dostrzegaja potrzebe posiadania wiedzy niezbednej do podejmowa-
nia decyzji zawodowych zwiazanych z przygotowaniem do podjecia pracy
i zatrudnienia, wyborem zawodu i sciezki ksztalcenia oraz doskonalenia zawo-
dowego. Wzrasta tez zapotrzebowanie na profesjonalne poradnictwo zawodowe.

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy poma-
ga czlowiekowi w osiagnieciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesie-
niu do srodowiska pracy po to, aby umozliwic mu realistyczny wybór lub zmia-
ne zatrudnienia lub osiagniecie wlasciwego dostosowania zawodowego.

Profesjonalna pomoc oparta jest na wiedzy o czlowieku jako podmiocie od-
dzialywan doradczych, determinantach podejmowania decyzji, poprzez wiedze
zawodoznawcza, az do obszarów zwiazanych z motywowaniem do aktywnosci
w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia i wyposazeniem w umiejetnosci po-
ruszania sie na rynku pracy. Obejmuje zarówno rozpoznawanie indywidualnych
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predyspozycji zawodoWychkandydatów do pracy i pracowników oraz przeka-
zywanie róznorodnych informacji zawodoznawczych majacych wplyw na
ksztaltowanie racjonalnych preferencji zawodowych.

Przyjmujac te rozwazania, mozna powiedziec, ze poradnictwo i informacja
zawodowa spelniaja doniosla role na drodze planowania i tworzenia zyciorysu
zawodowego czlowieka.

Przygotowanie czlowieka do wyboru zawodu i wlasciwej sciezki ksztalce-
nia warunkuje uzyskanie niezbednych kwalifikacji w zawodzie. Trafnosc doko-
nanego wyboru zawodu i pracy decyduje w znacznej mierze o tym, czy wyko-
nywane przez pracownika czynnosci beda spolecznie efektywne oraz czy beda
sie rozwijaly jego sily twórcze, umozliwiajace osiagniecie zamierzonych celów
zawodowych i zyciowych. Odpowiednia wiedza o czynnosciach i warunkach,
w jakich przebiega praca w wybieranym zawodzie, oraz o wymaganiach psycho-
fizycznych niezbednych do sprawnego jego wykonywania, powoduje, ze decy-
zje podejmowane przez mlodziez, a takze osoby dorosle, pragnace zmienic za-
wód, nie beda przypadkowe i nie przemyslane.

Konieczne staje sie lepsze przystosowanie sie do wymogów zwiazanych ze
zmiennoscia pracy i ról zawodowych, które wynikaja z praw rzadzacych gospo-
darka rynkowa. Coraz czesciej podkresla sie, ze czlowiek nie moze wiazac sie
przez caly okres kariery zawodowej tylko z jednym zawodem, gdyz moze zna-
lezc sie w takiej sytuacji zyciowej, w której nie bedzie mógl uzyskac pracy
w wyuczonym zawodzie. Warunkuje to koniecznosc zdobycia innych umiejet-
nosci zawodowych i elastyczniejszego dostosowania sie do potrzeb rynku pracy.

Niezbedna jest takze lepsza orientacja w swiecie pracy. Z codziennej prak-
tyki wynika, ze wsród osób poszukujacych pracy po raz pierwszy oraz pozosta-
jacych bez pracy, równiez w sytuacji zyciowej zdeterminowanej trudnosciami
w szybkim uzyskaniu nowego miejsca pracy, slabo orientuja sie w przepisach
prawnych okreslajacych ich status, obowiazki czy prawa itp. Wiele sytuacji
konfliktowych i stresów spowodowanych jest nieznajomoscia tych przepisów
badz niewlasciwa ich interpretacja.

Istnieje duze zapotrzebowanie na róznorodne informacje o rynku pracy,

praktyczne wskazówki do~czace technik i metod poszukiwania pracy, form sa-
mozatrudnienia, opisów zawodów itp. Stad niezbedne jest opracowywanie
i szersze udostepnianie zbiorów informacji, miedzy innymi w postaci ulotek, in-
formatorów,katalogów,broszur czy informacjina nosnikach informatycznych.

Oddzialywaniuinformacyjnemuprzypisujesie dzialanieregulujacezacho-
wanie czlowieka lubjego modyfikacje. Oznacza to istnienie scislej relacji mie-
dzy informacja a sytuacja decyzyjna. Wlasciwy zasób informacji jest warun-
kiem poznawania róznorodnych mozliwosci dalszego rozwoju zawodowego
poprzez ksztalcenie czy doskonalenie zawodowe lub znalezienie wlasciwego
miejsca pracy.

Instytucjonalna odpowiedzia na spoleczne zapotrzebowanie w zakresie no-
woczesnych uslug poradnictwa zawodowego sa funkcjonujace w strukturze



- . .....-... .. . ...-.

c/iPKZ - GENEZA 9

urzedów marszalkowskich, w ramach wojewódzkich urzedów pracy - Centra
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Uslugi Centrów wzbogacaja do-
tychczasowa oferte powiatowych urzedów pracy zarówno dla osób bezrobot-
nych, poszukujacych pracy, jak i pracujacych, a takze mlodziezy planujacej
sciezke zawodowa i tej, która wchodzi na rynek pracy.

Warto podkreslic, ze tworzenie pierwszych Centrów w polskich urzedach
pracy bylo wynikiem zawartego w 1994 r. porozumienia pomiedzy Minister-
stwem Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec i Ministerstwem Pracy i Polityki So-
cjalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezposrednimi partnerami wykonawczymi ustalen tego porozumienia byly
Federalny Urzad Pracy Niemiec i Krajowy Urzad Pracy w Polsce.

W marcu 1995 r. w Toruniu utworzono modelowe Centrum Informacji Za-
wodowej. Druga placówka tego typu rozpoczela dzialalnosc w lipcu 1995 r.
w Gdansku.

Kolejne Centra powstawaly w Lodzi, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie, So-
snowcu, Wroclawiu, Olsztynie, Plocku, Koszalinie i Lowiczu.

Tworzone w latach 1994-1998 Centra Informacji Zawodowej, dysponujac
nowoczesnym wyposazeniem, multimedialnymi zbiorami, zaspokajaly potrzeby
klientów w zakresie wszechstronnej informacji zawodowej.

W sytuacji postepujacej restrukturyzacji zatrudnienia, pojawiajacych sie
róznorodnych problemów zawodowych oraz wzrostu zainteresowania klientów
uslugami oferowanymi przez Centra, Krajowy Urzad Pracy podjal sie wdrozenia
idei kompleksowej pomocy w zakresie podejmowania decyzji zawodowych
i planowania kariery zawodowej poprzez rozszerzenie zadan istniejacych Cen-
trów oraz powolanie nowych placówek i powierzenie im swiadczenia uslug
doradczych ukierunkowanych na rozwiazywanie róznych problemów zawodo-
wych, a takze udzielanie specjalistycznej pomocy.

W 1999 r. Prezes Krajowego Urzedu Pracy podjal decyzje o utworzeniu
sieci Centrów przy wszystkich wojewódzkich urzedach pracy i ich filiach pod
wspólna nazwa Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Aktualnie funkcjonujacych Centrów w sluzbach zatrudnienia jest 51, w po-
szczególnych województwach ich lokalizacja przedstawia sie nastepujaco:

województwo dolnoslaskie: Wroclaw, Jelenia Góra, Legnica, Walbrzych,
województwo kujawsko-pomorskie:Torun, Bydgoszcz, Wloclawek,
województwo lubelskie: Lublin, Biala Podlaska, Chelm, Zamosc,
województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,
województwo lódzkie: Lodz, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice,
Lowicz,
województwo malopolskie: Kraków, Nowy Sacz, Tarnów,
województwo mazowieckie: Warszawa, Ciechanów, Ostroleka, Plock, Ra-
dom, Siedlce,

województwo opolskie: Opole,

-- - - --- ---------
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województwo podkarpackie: Rzeszów, Krosno, Przemysl, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg,
województwo podlaskie: Bialystok, Lomza, Suwalki,
województwo pomorskie: Gdansk, Slupsk,
województwo slaskie: Katowice, Bielsko-Biala, Czestochowa,
województwo swietokrzyskie: Kielce,
województwo warminsko-mazurskie: Olsztyn, Elblag,
województwo wielkopolskie: Poznan, Kalisz, Konin, Leszno, Pila,
województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin.
Centra posiadaja najkorzystniejsze warunki do realizacji zadan zwiazanych

z efektywnym oddzialywaniem informacyjnym na klientów oraz swiadczeniem
specjalistycznej pomocy doradczej. Ich nowoczesna infrastruktura umozliwia
takze obsluge klientów niepelnosprawnych.

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej klienci (osoby
bezrobotne, poszukujace pracy oraz mlodziez uczaca sie) moga samodzielnie
korzystac z róznorodnych zbiorów informacji zawodowej, uzyskac indywidual-
na pomoc doradcza, wziac udzial w zajeciach warsztatowych dotyczacych pla-
nowania kariery zawodowej, poddac sie badaniom psychologicznym umozli-
wiajacym okreslenie predyspozycji zawodowych.

W mysl Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu
bezrobociu (Oz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z pózniejszymi zmianami) oraz
zapisom w Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegó-
lowych zasad prowadzenia posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, or-
ganizowania szkolen bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla po-
trzeb informacji i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania
klubów pracy (Oz.U. Nr 12, poz. 146) - art. 36 ust. l pkt. I i 5, Centra Informa-
cji i Planowania Kariery Zawodowej odpowiadaja za:
l. Prowadzenie poradnictwa zawodowego poprzez:. udzielanie indywidualnych porad zawodowych,

. udzielanie grupowych porad zawodowych,

. udzielanie indywidualnych informacji zawodowych,

. udzielanie grupowych informacji zawodowych.
2. Swiadczenie wyspecjalizowanychuslug w zakresie planowania kariery zawo-

dowej z wykorzystaniemmiedzy innymi metod psychologicznych,zasobów in-
formacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowocze-
snych technik przekazu informacjiopartych na technologii komputerowej.

3. Prowadzenie zajec majacych na celu nabycie umiejetnosci poszukiwania
i uzyskiwania zatrudnienia.

4. Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagajacej szcze-
gólnych predyspozycji psychofizycznych.

5. Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji
zawodowej o zasiegu regionalnym.
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6. Organizowaniei koordynowanierozwoju uslug poradnictwazawodowegooraz
informacjizawodowejna terenie województwa i wspieranie klubówpracy.

Ponadto Centra, poza bezposrednia praca z klientami, podejmuja szereg ini-
cjatyw zwiazanych z dzialalnoscia wydawnicza, promocyjna, badawcza, szkole-
niowa oraz wspólpracuja z organizacjami, placówkami naukowo-badawczymi
i innymi partnerami rynku pracy.

Do ciekawszych inicjatyw mozna zaliczyc:
dzialania na rzecz poszerzania zasobów informacji zawodowej poprzez opra-
cowywanie katalogów instytucji szkolacych, wlasnych publikacji przyblizaja-
cych problematyke rynku pracy, informatorów i poradników,ulotek. Stosowa-
ne sa rózne formy,m.in. ksiazkowe,na plycie CD, w witrynie internetowej,
dzialalnosc promocyjna swiadczonych uslug przez Centra realizowana we
wspólpracy ze srodkami masowego przekazu (media lokalne TV, radio, pra-
sa) oraz udzial lub wspólorganizacje imprez typu Dni Kariery, Targi Pracy,
Targi Edukacyjne, Gieldy Pracy, Targi Przedsiebiorczosci, Forum Aktywiza-
cji Zawodowej,
dzialalnosc o charakterze badawczym zwiazana z badaniem rynku pracy
i zachodzacych na nim zmian, np. przeprowadzaniem analizy skali bezrobo-
cia wsród absolwentów szkól ponadpodstawowych, zbieraniem informacji
o zawodach deficytowych i nadwyzkowych w niektórych regionach, sonda-
zami pozwalajacymi okreslic oczekiwania mlodziezy róznego typu szkól,
równiez pod katem potrzeb i mozliwosci wprowadzenia zajec z problematyki
dotyczacej rynku pracy.

Rozwijana jest równiez wspólpraca instytucjonalna, w ramach której pra-
cownicy Centrów prowadza lub biora udzial w szkoleniach, warsztatach po-
swieconych aktywizacji zawodowej. Kontakty doradców zawodowych Centrów
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z róznymi instytucjami sa rozwija-
ne i stanowia one cenne doswiadczenie, które daja wymierne efekty w swiad-
czeniu uslug doradczych.

Wsród partnerów znajduja sie miedzy innymi: Powiatowe Urzedy Pracy,
Ochotnicze Hufce Pracy, Wojewódzkie Zwiazki Mlodziezy Wiejskiej, zaklady
karne, Osrodki Pomocy Spolecznej, Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych,
Miejskie Osrodki Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych, Kole-
jowa Agencja Aktywizacji Zawodowej.

----



Realizacjauslug w zakresie informacjii poradnictwa
zawodowego w Centrach Informacji i Planowania Kariery

Zawodowej w 2000 r.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ukierunkowane sa na
swiadczenie uslug poradnictwa zawodowego dla wszystkich klientów bedacych
w dowolnej fazie swojego rozwoju zawodowego, a wiec dla ludzi mlodych,
którzy nie wiedza, jak wybrac zawód, dla osób doroslych stojacych wobec de-
cyzji zmiany zawodu ze wzgledu na brak ofert pracy w wyuczonym zawodzie
czy takze zmuszonych dokonac wyboru odpowiedniego kierunku doskonalenia
zawodowego. Wielu klientów oczekuje pomocy doradców zawodowych w po-
znaniu metod i technik oraz nabyciu umiejetnosci poszukiwania pracy.

Centra dysponuja komplementarnymi i systematycznie wzbogacanymi zbio-
rami informacji zawodowej w formach pisanych i audiowizualnych. Zasoby
informacji zwiazane ze swiatem pracy, uwzgledniajace dane o zawodach, mie-
dzy innym takie jak: zadania i czynnosci, srodowisko pracy, wymagania i prze-
ciwwskazania do wykonywania zawodu, dane o drogach zdobywania zawodu,
mozliwosciach uzyskania dodatkowych kwalifikacji i mozliwosciach pozyska-
nia pracy, sa dla róznorodnych klientów ciekawa oferta, pomocna w rozwiazy-
waniu specyficznych problemów zawodowych i chetnie wykorzystywana w pIa-
nach zawodowych. Doradcy zawodowi udzielaja informacji zawodowych, po-
magaja klientom w samodzielnym korzystaniu ze zbiorów, wskazuja potrzebne
dodatkowe zródla informacji.

Uslugi CliPKZ równiez ciesza sie nieslabnacym zainteresowaniem mlo-
dziezy szkól podstawowych i ponadpodstawowych. Dane dotyczace tej grupy
osób korzystajacych z poradnictwa zawodowego nie sa prezentowane w mate-
riale, gdyz w sprawozdaniach MPiPS-04 mlodziez szkól podstawowych i ponad-
podstawowych nie jest wykazywana'.

W 2000 r. z uslug poradnictwazawodowegoi informacji zawodowej
w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wojewódzkich urze-
dów pracy w Polsce skorzystalo (z wyjatkiem mlodziezy uczacej sie) ogólem
23480 osób, kobiety stanowily 60%, tj. 14 350 osób. Wsród ogólu klientów
(bezrobotni, poszukujacy pracy i inni*) 57% stanowili bezrobotni, tj. 13 468
osób (w tym 8573 kobiety), poszukujacy pracy 8%, tj. 1877 osób (w tym 1037
kobiet) oraz 35%, tj. 8135 osób (w tym 4740 kobiet) zaliczonych do grupy tzw.
"inni" (Tabela 1).

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 wrzesnia 2000 r. (Dz. U. Nr 76
Z 18 wrzesnia 2000r. poz. 868) istnieje obowiazek sporzadzania przez powiatowe i wojew6dz-
kie urzedy pracy sprawozdan o uslugach z zakresu poradnictwa zawodowego wedlug ujednoli-
conych wzorów formularzy statystycznych (Zalacznik 4 do sprawozdania MPiPS-Ol).

- -- - --
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Tabela l. Osoby (z wyjatkiem mlodziezy uczacej sie) korzystajace z uslug poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej w CIiPKZ w Polsce - dane za rok 2000

* Osoby, które w okresie sprawozdawczym skorzystaly z uslug poradnictwa zawodowego, w tym
takie, które zostaly objete badaniami psychologicznymi:. Bezrobotni - osoby zarejestrowane w urzedzie pracy jako bezrobotni zgodnie z art. 2 ust 1

pkt. 2 ustawy.. Poszukujacy pracy - osoby zarejestrowane w urzedzie pracy jako poszukujacy pracy
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 15 ustawy, z wylaczeniem osób majacych status bezrobotnego
oraz uprawnionych do zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego.. Inni - osoby dorosle poza bezrobotnymi i poszukujacymi pracy.

Najliczniejsza grupa w populacji bezrobotnych byla mlodziez do 24 lat -
34% (4597 osób) oraz bezrobotni pozostajacy bez pracy powyzej 12 miesiecy,
tj. 4512 osób (33,5%). Prawie na tym samym poziomie pomoca doradcza objeci
zostali bezrobotni zamieszkali na wsi - 2489 (18,4%) i absolwenci 2441
(18, l%). Najmniej liczna grupe klientów stanowily osoby niepelnosprawne - tj.
3,5%, tj. 474 osoby (Tabela 2).

CIiPKZ osobykorzystajace
w ukladzie z uslugporadnictwa bezrobotni poszukujacy pracy inni

województw zawodowego'
ogólem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Dolnoslaskie (4) 4427 2609 2840 1693 272 167 I3l5 749

Kujawsko- 1589 1005 1182 742 169 127 238 136
pomorskie (3)

Lubelskie (4) 120 77 105 69 3 I 12 7
Lubuskie(2) 1433 849 1095 722 56 23 282 104
Lódzkie(5) 668 422 451 295 109 57 108 70
Malopolskie (3) 748 403 298 193 54 35 396 175
Mazowieckie(6) 4598 2987 3444 2307 259 139 895 541
Opolskie (1) 213 118 141 83 72 35 O O
Podkarpackie (5) 752 410 530 276 116 87 106 47
Podlaskie(3) 1111 734 843 577 211 123 57 34
Pomorskie(2) 343 233 180 120 106 68 57 45
Slaskie(3) 4425 2671 357 217 47 31 4021 2423
Swietokrzyskie (1) 764 445 713 420 32 18 19 7
Wanninsko- 246 180 147 110 20 II 79 59
-mazurskie(2)
Wielkopolskie(5) 1099 562 660 410 342 107 97 45
Zachodnio- 944 645 482 339 9 8 453 298
pomorskie(2)
POLSKA(51) 23480 14350 13468 8573 1877 1037 8135 4740
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Tabela 2. Bezrobotni (wybrane kategorie: zamieszkali na wsi, mlodziez do 24 lat, absolwen-
ci, bezrobotni pow. 12 mies., niepelnosprawni) korzystajacy z uslug poradnictwa
zawodowego w CIiPKZ w ukladzie województw - dane za rok 2000

Wiekszosc bezrobotnych korzystajacych z uslug doradców zawodowych we
wszystkich Centrach legitymowala sie wyksztalceniem policealnym i srednim
zawodowym - 35,5%, tj. ogólem 4785 osób (w tym kobiet 3195).

Odnotowano takze 32% udzial klientów posiadajacych wyksztalcenie sred-
nie ogólnoksztalcace - 2743 osób (w tym 2031 kobiet) oraz 22,5% z zasadni-
czym zawodowym - 3030 osób (w tym 1532 kobiety).

Osoby z wyksztalceniem wyzszym (1654 osób) stanowily 12,3% ogólu bez-
robotnych, natomiast najmniej korzystajacych bylo z wyksztalceniem podsta-
wowym i niepelnym podstawowym - 692 osoby (5,I%). Szczególowe dane
z uwzglednieniem poziomu wyksztalcenia osób korzystajacych z uslug CIiPKZ
w podziale na województwa zawiera Tabela 3.

- - --- -- -

osobybezrobotne bezrobotni
CIiPKZ korzystajace zamieszkali mlodziez OOsol- niepelno-

w ukladzie z uslugporadnictwa na wsi do 24 lat wenci pow.
sprawni

województw zawodowego
12mies.

ogólem
O 3 4 5 6 7 8

Dolnoslaskie (4) 2840 400 771 272 1137 147

Kujawsko- 1182 196 423 256 475 16
-pomorskie (3)
Lubelskie (4) 105 33 46 II 27 3

Lubuskie(2) 1095 163 316 142 327 39
Lódzkie(5) 451 147 201 125 164 34
Malopolskie(3) 298 112 157 27 129 20
Mazowieckie (6) 3444 613 1283 703 1130 79
Opolskie(l) 141 5 16 9 29 7

Podkarpackie(5) 530 206 197 99 200 10
Podlaskie(3) 843 153 239 230 184 45
Pomorskie(2) 180 28 74 54 78 19
Slaskie(3) 357 50 105 42 83 4
Swietokrzyskie(I) 713 213 230 163 250 II
W81l11insko- 147 13 61 56 26 5
-mazurskie(2)
Wielkopolskie(5) 660 94 302 180 188 22
Zachodnio- 482 63 176 72 85 13
oomorskie (2)
POLSKA 13468 2489 4597 2441 4512 474
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Tabela3. Bezrobotni (wedlug poziomu wyksztalcenia)korzystajacy z uslug poradnictwa
zawodowegow CIiPKZw ukladziewojewództw- dane za rok 2000

Porównujac dane dotyczace bezrobotnych wedlug czasu pozostawania bez
pracy, mozna stwierdzic, ze poradami zawodowymi w CIiPKZ najczesciej za-
interesowane byly osoby pozostajace bez pracy do 6 mies., tj. 41% (5510 osób
w tym kobiet 3352), nastepnie grupa osób bez zatrudnienia powyzej 12 mies., tj.
33,5% (4512 osób w tym 3104 kobiety) i kolejno klienci znajdujacy sie w prze-
dziale czasowym 6-12 miesiecy - 25,5%, tj. 3446 osób w tym 2117 kobiet
(Tabela 4).

CIiPKZ policealne srednie
zasadnicze podstawowe

w ukladzie bezrobotni wyzsze i srednie ogólno- zawodowe i niepelne
województw zawodowe ksztalcace podstawowe

razem k razem k razem k razem k razem k razem k

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1\ 12 13

Dolnoslaskie 2840 1693 217 150 1047 706 265 206 857 370 454 261
(4)

Kujawsko- 1\82 742 79 55 434 298 436 274 203 99 30 16
-pomorskie(3)

Lubelskie(4) 105 69 17 12 41 22 28 26 13 6 6 3

Lubuskie(2) 1095 722 173 83 367 279 214 169 234 146 107 45

Lódzkie(5) 451 295 71 50 122 88 97 68 103 53 58 36

Malopolskie 298 193 54 35 138 95 55 43 47 19 4 I
(3)
Mazowieckie 3444 2307 329 249 1305 854 929 719 599 328 282 157
(6)

Opolskie(I) 141 83 13 9 34 20 39 27 40 19 15 8

Podkarpackie 530 276 48 24 190 105 72 53 155 60 65 34
(5)

Podlaskie(3) 843 577 243 173 216 159 139 102 179 107 66 36

Pomorskie(2) 180 120 26 18 35 22 54 42 52 31 13 7

Slaskie(3) 357 217 51 29 126 57 60 47 1\3 79 7 5

Swietokrzyskie 713 420 1\1 79 240 146 94 64 183 84 85 47
(I)
Wanninsko- 147 HO 42 30 54 36 41 38 7 5 3 1

-mazurskie(2)

Wielkopolskie 660 410 58 36 240 156 147 99 183 98 32 21
(5)
Zachodnio- 482 339 122 91 196 152 73 54 62 28 29 14
pomorskie(2)
POLSKA 13468 8573 1654 1123 4785 3195 2743 2031 3030 1532 1256 692
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Tabela 4. Bezrobotni (wedlug czasu pozostawania bez pracy) korzystajacy z uslug poradnic-
twa zawodowego w CIiPKZ w ukladzie województw - dane za rok 2000

Poradami zawodowymi zainteresowani byli czesto ludzie mlodzi, poszuku-
jacy zatrudnienia lub noszacy sie z zamiarem przekwalifikowania zawodowego.
Jak wynika z danych, najczesciej zglaszanym przez bezrobotnych problemem
zawodowym (powyzej 60%) byla chec znalezienia zatrudnienia, niezaleznie od
poziomu wyksztalcenia, czasu pozostawania bez pracy.

Natomiast wsród osób posiadajacych wyksztalcenie srednie ogólnoksztal-
cace (28,7%) i absolwentów róznego typu szkól (20,6%) oczekiwano pomocy
w podjeciu decyzji zawodowej dotyczacej wyboru zawodu. Oznaczac to moze,
ze w odniesieniu do popytu rynku pracy na okreslone kwalifikacje zawodowe,
mlodziez konczaca szkole ma niedostosowane lub nie posiada pozadanych przez
pracodawców kwalifikacji zawodowych.

Ludzie mlodzi potrzebuja najpierw okreslic swoje preferencje zawodowe
i podniesc kwalifikacje, aby w przyszlosci wzrosla ich atrakcyjnosc oraz zwiek-
szyly sie szanse na rynku pracy (w zalaczniku szczególowe dane zbiorcze ilu-
struje Tabela 7. Dane dotyczace bezrobotnych korzystajacych z uslug CIiPKZ
w ukladzie województw z uwzglednieniem rodzajów problemów zawodowych
zawarte sa w zalaczniku w Tabelach 8-11).

CIiPKZw ukladzie bezrobotni do 6 miesiecy 6-12 miesiecv powvze° 12 moCY

województw razem kobiety razem kobiety razem kobietY razem kobietY
l 2 3 4 5 6 7 8 9

Dolnoslaskie (4) 2840 1693 1144 606 559 304 1137 783

Kujawsko- 1182 742 447 287 260 146 475 309
Ipomorskie (3)
Lubelskie(4) 105 69 43 28 35 20 27 21
Lubuskie (2) 1095 722 524 316 244 159 327 247
Lódzkie(5) 451 295 183 96 104 54 164 145
MaloDolskie (3) 298 193 112 70 57 38 129 85

Mazowieckie (6) 3444 2307 1143 755 1171 789 1130 763
OpOlskie (1) 141 83 54 31 58 30 29 22
Podkaroackie(5) 530 276 184 90 146 67 200 119
Podlaskie (3) 843 577 464 299 195 145 184 133
Pomorskk:(2) 180 120 60 43 42 25 78 52
Slaskie(3) 357 217 208 128 66 33 83 56
Swietokrzvskie( 1) 713 420 278 149 185 HO 250 161
Wanninsko- 147 110 100 72 21 15 26 23
mazurskie (2)
WielkoDOlskie(5) 660 410 309 197 163 93 188 120
Zachodnio- 482 339 257 185 140 89 85 65

Ipomorskie (2)
POLSKA 13468 8573 5510 3352 3446 2117 4512 3104
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Na potrzeby poradnictwa zawodowego kategorie problemów zawodowych
definiowane sa nastepujaco:

wybór zawodu:
a) brak lub ograniczone doswiadczenie zawodowe, po raz pierwszy doko-

nywanyjest wybór zawodu,
b) zamiar ponownego wyboru zawodu - brak lub ograniczone doswiadcze-

nie zawodowe, dokonany wybór zawodu wydaje sie byc blednym,
c) posiadane doswiadczenie zawodowe, ale konieczna lub rozwazana jest

zmiana zawodowa ze wzgledu na okolicmosci zewnetrme.
doskonalenie zawodowe - zamiar uzupelnienia wiadomosci i umiejetnosci
zawodowych.
zatrudnienie:

a) zamiar podjecia dzialalnosci gospodarczej i pomoc w ocenie szans przed-
siewziecia,

b) trudnosci zwiazane z przystosowaniem zawodowym,
c) deficyty w zakresie umiejetnosci poszukiwania pracy.

W 2000 roku klienci korzystali z porad zawodowych w formie indywidual-
nej i grupowej oraz z informacji zawodowej indywidualnej (samoinformacji),
brali udzial w organizowanych grupowych spotkaniach informacyjnych.

Indywidualne poradnictwo jest zlozonym procesem, podczas którego do-
radca zawodowy w sposób swiadomy i celowy wykorzystuje procedury i tech-
niki rozmowy doradczej, motywujac klienta do swobodnego wypowiadania sie
i aktywnego wspóldzialania w rozwiazywaniujego problemów.

Podstawowa metoda pracy doradców zawodowych z indywidualnymi
klientami jest rozmowa doradcza, przebiegajaca zgodnie ze scisle okreslonymi
fazami i etapami oraz z wykorzystaniem specyficmych technik.

Ogólnie mozna stwierdzic, ze poprzedza ja nawiazanie kontaktu, omówie-
nie sytuacji klienta, sondowanie przebiegu kariery szkolnej i zawodowej, zainte-
resowan i oczekiwan zwiazanych z zawodem, a takze zebranie informacji o wa-
runkach zdrowotnych. Doradca zawodowy i klient wspólnie planuja dalsze kro-
ki postepowania i dokonuja ustalen, jakie dzialania klient powinien zrealizowac
po zakonczeniu porady, czyli nastepuje faza przygotowania indywidualnego
planu dzialania.

Bardzo wazna role odgrywa indywidualna ocena zawodowa, bowiem jej
wynik umozliwia klientom uswiadomienie sobie w pelni wlasnych kompetencji
zawodowych.

Analizujac wlasne umiejetnosci zawodowe, preferencje, zainteresowania,
a takze majac mozliwosc dokonania oceny predyspozycji za pomoca metod psy-
chologicznego pomiaru, klienci moga dokonywac racjonalnych wyborów zawo-
dowych, opracowac realistycmy projekt dotyczacy perspektyw zawodowych.

W 2000 roku z indywidualnego poradnictwa zawodowego we wszystkich
Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej skorzystalo ogólem
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11 013 osób (w tym 6601 kobiet), z którymi przeprowadzono 20 008 rozmów
doradczych (Tabela 5).

Wskaznik dotyczacy liczby rozmów doradczych przypadajacych najednego
klienta wynosi srednio 1,8.

Tabela 5. Osoby (z wyjatkiem mlodziezy uczacej sie) korzystajace z poradnictwa zawodo-
wego w formie indywidualnej i grupowej w CIiPKZ - dane za rok 2000

Z porady zawodowej w formie indywidualnej skorzystalo 7459 osób bezro-
botnych, 1008 osób poszukujacych pracy oraz 2546 osób z kategorii "inni".
Wskaznik rozmów doradczych dla wyzej wymienionychgrup klientów przedsta-
wia sie nastepujaco: bezrobotnych- 1,8; poszukujacych pracy - 1,9; innych - 1,5.

Oznacza to, ze doradca zawodowy zakonczyl proces doradczy przynajmniej
w trakcie okolo dwóch spotkan z klientem (w zalaczniku zestawienie zbiorcze-
Tabela12).

- ---

PORADMCTWOZAWODOWt
INDYWIDUALNE GRUPOWE

Liczba Liczbaosób,które Liczbaosób,które Liczba
CIiPKZ rozmów skorzystaly Liczba skorzystaly osób

w ukladzie Ogólem dorad- z poradyw formie grup z porady objetych
województw czych indywidualnej w formiegrupo- badaniami

wei testowymi
razem kobiety razem kobietY

O I 2 3 4 5 6 7 8
Dolnoslaskie (4) 4427 6561 3349 1804 138 1622 1151 1088

Kujawsko- 1589 709 292 185 52 688 441 292
-pomorskie (3)

Lubelskie(4) 120 248 120 77 O O O 45

Lubuskie(2) 1433 439 408 229 89 1025 620 140
Lódzkie(5) 668 980 427 242 21 241 180 253
Malopolskie(3) 748 689 354 222 48 394 181 217

Mazowieckie(6) 4598 3914 2383 1573 172 2272 1433 1673
OpOlskie (l) 213 322 213 118 O O O 92
Podkarpackie(5) 752 779 570 277 21 182 133 120
Podlaskie (3) 1111 1770 811 513 42 399 296 463
Pomorskie(2) 343 248 209 136 13 134 97 235

Slaskie(3) 4425 366 197 122 191 2518 1559 l7l0

Swietokrzvskie(l) 764 380 241 164 52 548 305 569
Warminsko- 246 350 173 120 6 73 60 122
-mazurskie (2)

Wielkopolskie (5) 1099 1099 516 314 52 599 285 176
Zachodnio- 944 1154 750 505 42 251 189 498
pomorskie (2)
POLSKA 23480 20008 11013 6601 939 10946 6930 7693
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Przyjmuje sie, ze wskaznik rozmowy doradczej (ilosc wizyt równa jeden
lub mniejsza niz trzy) moze swiadczyc o tym, ze doradcy zawodowi poswiecaja
zbyt malo czasu, natomiast wieksza jego wartosc, tj. wiecej niz trzy wizyty
przypadajace na jednego klienta, moze wskazywac na fakt, ze poswiecony czas
jest malo efektywny.

Niski wskaznik rozmów doradczych przypadajacych na jednego klienta
moze byc spowodowany oddzialywaniem wielu czynników. Istnieje prawdopo-
dobienstwo, ze zbyt duza liczba interesantów przypada na jednego doradce za-
wodowego, moze byc równiez wieksze zapotrzebowanie klientów na uzyskanie
informacji zawodowej w trakcie jednorazowego kontaktu z doradca. Natomiast
gdy proces doradczy z jedna osoba wydluza sie, wskazywac moze na to, ze do-
radca zawodowy koncentruje sie nie tylko na problemie zawodowym klienta,
a zajmuje sie caloksztaltemjego potrzeb zyciowych.

Interpretacje uzyskanychwskazników oceniano w skali makro,jednakze pel-
ny obraz sytuacji mozna uzyskac na podstawie analizydokumentacjizródlowej, tj.
Kart Uslug Doradczychprowadzonychprzez danego doradce zawodowego.

Inna forma pomocy w rozwiazywaniu specyficznych problemów zawodo-
wych klientów jest grupowe poradnictwo zawodowe. Jest to skuteczny sposób
pracy z ludzmi, którzy pracujac w grupie i bedac jej czlonkiem,w atmosferze ak-
ceptacji i otwartosci, maja mozliwosc zbadania i zdefiniowania wlasnego proble-
mu zawodowego,dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejetno-
sci podejmowaniadecyzji dotyczacychplanowaniakariery zawodowej.

Poczawszy od 1996 r. wdrazane sa w urzedach pracy dwie metody grupowe-
go poradnictwazawodowego,sluzace rozwiazaniuproblemówosób bezrobotnych:
metoda dunska, znanajako "Kursy Inspiracji" i francuska"Metoda Edukacyjna".

W 2000 r. doradcy zawodowi CIiPKZ uczestniczyli w szkoleniu, podczas
którego mieli mozliwosc zapoznania sie z programem warsztatów "Gotowosc do
zmian" oraz ciekawym programem pod nazwa "Zostan Rockeffelerem", skiero-
wanym do osób zainteresowanych prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.
Wiele tez programów poradnictwa grupowego przygotowuja sami doradcy za-
wodowi korzystajac z wiedzy i umiejetnosci nabytych podczas szkolen oraz
korzystajac z materialów metodycznych opracowanych i przekazanych przez
Krajowy Urzad Pracy.

W ramach poradnictwa grupowego doradcy zawodowi przeprowadzaja za-
jecia warsztatowe z zakresu np. ksztaltowania umiejetnosci pozazawodowych -
autoprezentacji, technik poszukiwania pracy, poznania samego siebie, podej-
mowania decyzji zawodowych, planowania rozwoju zawodowego.

Grupowym poradnictwem zawodowym objeto ogólem 10946 osób, w tym
6930 kobiet (Tabela 5).

Liczba bezrobotnych, którzy skorzystali z porady w formie grupowej, wy-
niosla 55%, tj. 6021 osób (w tym 4125 kobiet), poszukujacych pracy 6,8%, tj.
747 osób (w tym 371 kobiet) i klienci tzw. "inni" - 38,I%, tj. 4178 w tym 2434
kobiety (w zalaczniku zestawienie danych zbiorczych - Tabela 12).
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W procesie poradnictwa zawodowego, aby pomóc klientom w poznaniu
swoich mozliwosci i preferencji zawodowych, a tym samym ulatwic im podej-
mowanie wlasciwej decyzji zawodowej, wykorzystywane sa testy do badania
zainteresowan, ogólnych uzdolnien zawodowych, a takze cech osobowosci.
Kazdy klient, który wyrazi zgode na przeprowadzenie badan psychologicznych,
ma mozliwosc skorzystania z takich badan.

Sposród klientów korzystajacych z uslug CIiPKZ 7693 osoby poddaly sie
badaniom testowym. W ramach poszczególnych grup klientów w badaniach
testowych wzielo udzial: 4010 osób bezrobotnych, 3187 tzw. "innych" oraz 496
osób poszukujacych pracy. Z kategorii bezrobotnych - mlodziez do 24 lat -
(1501 osób) i bezrobotni pozostajacy bez pracy powyzej 12 miesiecy - 1138
osób stanowili najliczniejsza grupe objetych badaniem testowym.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej swiadcza równiez
uslugi w zakresie udostepniania szeroko rozumianej informacji zawodowej,
która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, a takze umozliwia
klientom dokladniejsza orientacje w swiecie pracy. Placówki te posiadaja no-
woczesna infrastrukture sluzaca oddzialywaniu informacyjnemu, dysponuja
odpowiednimi i jednolitymi w skali kraju zbiorami informacji zawodowej.
Wsród nich znajduja sie takie jak:

komplet teczek informacji o zawodach wraz z informacja lokalna,
filmy o zawodach na kasetach wideo,
kilkutomowy "Przewodnik po zawodach" zawierajacy charakterystyki zawo-
dów,
zestawy ulotek o zawodach zawierajace krótki opis zawodu,
klasyfikacja zawodów i specjalnosci,
komputerowy program wspierajacy poradnictwo zawodowe "Doradca 2000",
który jest nowoczesnym narzedziem pracy doradcy zawodowego, dostarcza-
jacym w szybki sposób niezbednych danych, wspomagajacych proces oceny
indywidualnej klienta i ulatwiajacych mu orientacje w poruszaniu sie na ryn-
ku pracy.

Centra takze posiadaja swoje lokalne zbiory informacji i materialy pisane
takie jak: katalogi, informatory, przewodniki, czasopisma zawierajace informa-
cje o zawodach, rynku pracy, jednostkach edukacyjnych itp.

Niektóre CIiPKZ dysponuja informacjami o wolnych miejscach pracy,
gromadza te informacje i udostepniaja je poprzez uruchomienie stanowiska do
samoinformacji, tzw. kiosków komputerowych.

Ogólem liczba indywidualnychklientów korzystajacychz róznorodnychzbio-
rów informacji zawodowej w CIiPKZ wyniosla 115481 osób (w tym 55 828 ko-
biet) oraz 10470 osób (w tym 6454 kobiety) uczestniczylo w zorganizowanych
spotkaniach grupowych (Tabela 6). Nalezy zauwazyc, ze w Centrach istotny pro-
cent klientów to osoby korzystajace z tzw. samoinformacji.Te forme korzystania
z zasobów informacyjnychumozliwiaspecjalistycznewyposazenieCentrum.

--
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Tabela. 6. Osoby (z wyjatkiem mlodziezy uczacej sie) korzystajace z informacji zawodowej
w formie indywidualnej i grupowej w CIiPKZ - dane za rok 2000

Tematyczny zakres informacyjnych spotkan grupowych najczesciej obej-
mowal nastepujace zagadnienia:

sytuacja na rynku pracy i mozliwosci zatrudnienia,
determinanty wyboru zawodu,
mozliwosci, sciezki ksztalcenia i doskonalenia zawodowego,
nowe zawody i wymagania do zawodu, sposoby i techniki poszukiwania
pracy,
mozliwosci aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujacych pracy,
sylwetka przyszlego pracodawcy - dzialalnosc gospodarcza na wlasny ra-
chunek.

Na podstawie analizy przedstawionych danych dotyczacych osób korzysta-
jacych z uslug Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, tj. bezro-
botnych, poszukujacych pracy oraz innych doroslych klientów, mozna stwier-
dzic, ze przecietny klient to bezrobotna kobieta w wieku do 24 lat, pozostajaca
bez pracy do 6 miesiecy, posiadajaca wyksztalcenie policealne lub srednie za-
wodowe. Glówna przyczyna korzystania z pomocy doradcy zawodowego

Infonnaciazawodowa
CIiPKZ Liczbaosób zorganizowane grupy

w ukladzie Ogólem indywidualnych Liczba Liczbaosób bioracychudzial
województw grup w spotkaniachgrupowych

razem kobiety razem kobiety
O 1 2 3 4 5 6

Dolnoslaskie (4) 4427 6259 3066 59 898 651
Kujawsko- 1589 1915 1236 40 551 347
-pOmorskie (3)
Lubelskie (4) 120 1129 664 81 983 659
Lubuskie(2 1433 2777 1540 43 721 348
Lódzkie(5) 668 2922 1691 42 627 416
Malopolskie (3) 748 2655 1606 56 1127 780
Mazowieckie(6) 4598 8974 4218 83 1391 863
Opolskie (1) 213 285 193 O O O
Podkaroackie(5) 752 1029 566 21 375 237
Podlaskie(3) 1111 6339 3447 32 488 263
Pomorskie(2) 343 5366 2776 8 128 83
Slaskie(3) 4425 3013 16l2 19 368 133
Swietokrzyskie (l ) 764 26l 192 31 300 177
Wanninsko- 246 1438 830 33 53 38
-mazurskie (2)

Wielkopolskie (5) 1099 1685 941 48 700 386
Zachodnio- 944 69434 31280 56 1760 1073

Ipomorskie (2)
POLSKA 23480 115481 55858 652 10470 6454
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w Centrum jest problem ze znalezieniem pracy. Statystyczna klientka Centrów
korzysta glównie z indywidualnej informacji zawodowej, ale tez chetniej niz
klienci-mezczyzni korzysta z pozostalych form informacji i poradnictwa zawo-
dowego.

Na szczególna uwage zasluguje grupa klientów przypisanych do osób dlu-
gotrwale bezrobotnych, bowiem problem dlugotrwalego bezrobocia jest sam
w sobie niezmiernie skomplikowany, niezaleznie od kategorii bezrobotnych,
których on dotyczy. Jest prawdopodobnie najtrudniejszy do rozwiazania, nie
tylko ze wzgledu na okreslona charakterystyke polskiego rynku pracy, ale takze
na stan psychiczny, w jakim wiekszosc z tych osób sie znajduje. Osoby te nara-
zone sa na depresje, zalamania psychiczne i spadek motywacji do dalszego po-
szukiwania pracy.

Wydaje sie, ze osoby dlugotrwale bezrobotne wymagaja szczególnie zinten-
syfikowanych dzialan w kierunku aktywizacji zawodowej, umozliwienia im
powrotu na rynek pracy przy wykorzystaniu mozliwych instrumentów aktywnej
polityki rynku pracy. Niezmiernie istotna w pomocy dla tej grupy osób jest
dbalosc o to, aby przerwa w zatrudnieniu nie prowadzila w ich przypadku do
zdezaktualizowania kompetencji zawodowych, a takze wskazanejest objecie ich
opieka psychologiczna i profesjonalnym poradnictwem zawodowym. W tym
zakresie swoja znaczaca role maja do spelnienia Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej wojewódzkich urzedów pracy.

Warto nadmienic, ze klientami korzystajacymi z uslug poradnictwa zawo-
dowego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest równiez
mlodziez uczaca sie na róznych szczeblach ksztalcenia. Jak juz wspomniano,
sprawozdanie MPiPS-01 dotyczace poradnictwa zawodowego, nie obejmuje tej
kategorii osób, a zatem nie znajduje ona odzwierciedlenia w danych dotycza-
cych liczby osób korzystajacych z uslug Centrów. Mozna oszacowac na pod-
stawie danych z 1999 roku, ze liczba mlodziezy uczacej sie w 2000 r. stanowila
w Centrach blisko 70% wszystkich obslugiwanych klientów. Szkoly, a takze
Poradnie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, nie prowadza w szerszym
wymiarze poradnictwa i informacji zawodowej, dlatego tez mlodziez chetnie
korzysta z uslug Centrów. Nalezy pamietac, ze znajomosc zawodów, warunków
pracy, potrzeb rynku pracy zwieksza szanse jednostki na dokonanie trafnych
czastkowych decyzji podejmowanych w róznych etapach rozwoju zawodowego
oraz umozliwia planowaniejednostkowych karier edukacyjno-zawodowych.

O tym, co dzialo sie w 2000 r. w Centrach Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w 16 województwach, znajdziecie Panstwo w dalszej czesci zeszy-
tu. Materialy prezentowane byly na Ogólnopolskiej Konferencji Poradnictwa
zawodowego w grudniu ubieglego roku w Krakowie. Ich tresc w calosci publi-
kujemy i mamy nadzieje, ze zainteresuja wszystkich czytelników.
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Tabela 7. Kategorie bezrobotnych wedlug kategorii problemu zawodowego korzystajace z poradnictwa zawodowego w CIiPKZ w Polsce - dane
za rok 2000

tV
.;..

::\J
~,....
~
Q»

~
c:
r

Kategorieproblemuzawodowego

Kategorie bezrobotnych Ogólem
wybór zawodu

doskonalenie
zatrudnienie innezawodowe

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zamieszkalina wsi 2489 1572 302 192 362 227 1699 1080 126 73

mlodziez do 24 lat 4597 2903 820 494 681 428 2821 1850 275 131

Absolwenci 2441 1627 505 348 380 224 1336 929 220 126

bezrobotnido 6 mies. 5510 3552 831 559 774 445 3548 2146 357 202

bezrobotni 6- I2 mies. 3446 2117 491 295 546 338 2153 1355 256 129

bezrobotni powyzej 12 mies. 4512 3104 590 388 713 437 3018 2147 191 132

Niepelnosprawni 474 247 58 30 73 28 319 177 24 11

wyzszym 1654 1123 160 109 243 185 1096 724 155 105

policealnym i srednim 4785 3195 517 342 733 504 3204 2174 331 175
z wyksztalce- zaw.
niem srednim ogólnokszt. 2743 2031 787 592 424 265 1377 1083 155 92

zasadniczymzawodowym 3030 1532 266 111 477 202 2166 1154 121 65

podstawowymi niepelnym 1256 692 182 88 156 65 876 513 42 16
podstawowym
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Tabela 8. Wybrane kategorie bezrobotnych (wedlug kategorii problemu zawodowego)korzystaja-
ce z poradnictwa zawodowegow CIiPKZ w ukladzie województw - dane za rok 2000
(cz. I)

Bezro- Wybrane kategorie be7roboblych
bobli

CIiPKZ korzys- zamieszkali na wsi mlodziet do 24 lat

w ukladzie tajacy z tego wedlug kategorii z tego wedlug kategorii
województw z porad- problemu problemu

nictwa Ra- wybór dos- zatru- inne Ra- wybór dos- za- inne
zawodo- zem zawo- kon. dnienie zem zawodu kon. trud-

wego du zawo- zawo- nieni
Ogólem dowe dowe e

O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Do1noslkie 2840 400 17 22 353 8 771 37 72 644 18

Kujawsko-po- 1182 196 14 57 124 l 423 86 109 228 O
mOlskie

Lubelskie 105 33 14 10 7 2 46 29 4 11 2

Lubuskie 1095 163 16 18 123 6 316 47 41 227 l

Lódzkie 451 147 32 25 86 4 201 48 27 122 4

Malopolskie 298 112 4 7 100 l 157 3 7 142 5

Mazowieckie 3444 613 119 119 349 26 1283 307 189 700 87

Opolskie 141 5 O 3 2 O 16 2 4 9 l

Podkarpackie 530 206 6 23 154 23 197 18 62 96 21

Podlaskie 843 153 12 47 84 10 239 35 75 107 22

Pomorskie 180 28 7 O 18 3 74 34 5 32 3

SIkie 357 50 O O 50 O 105 O 10 90 5

Swietokrzyskie 713 213 26 13 158 16 230 44 19 138 29

Wanninsko-ma- 147 13 4 I 8 O 61 14 3 36 8
zurskie

Wielkopolskie 660 94 15 9 46 24 302 63 31 149 59

Zachodnio- 482 63 16 8 37 2 176 53 23 90 10
pomorskie

POLSKA 13468 2489 302 362 1699 126 4597 820 681 2821 275
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cd. tabeli 8 (cz. II)

Bezr0-
botni Wybrane kategorie bezrobotnych

korzysta-
CIiPKZ jacy absolwenci niepelnosprawni

w ukladzie z porad- Ra- z tego wedlug kategorii Ra- z tego wedlug kategorii problemu
województw nictwa zem problemu zem

zawo- wybór doskon zatrud- inne wybór doskon zatrud- inne
dowego :mwod zaw0- nienie :m\\'O- zaw0- nienie
()gó/em u dowe du dowe

O 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dolnoslkie 2840 272 15 37 215 5 147 23 29 87 8

Kujawsko-po- \182 256 56 67 132 I 16 4 2 10 O
morskie

Lubelskie 105 \I 6 2 3 O 3 O 2 I O

Lubuskie 1095 142 23 19 95 5 39 3 2 34 O

Lódzkie 45/ 125 39 4 81 I 34 5 10 18 I

Malopolskie 298 27 5 I 19 2 20 O O 17 3

Mazowieckie 3444 703 166 \16 334 87 79 4 4 66 5

Opolskie 141 9 I 3 5 O 7 O 5 2 O

Podkarpackie 530 99 \I 41 38 9 10 O 3 7 O

Pod/ao;kie 843 230 27 31 149 23 45 2 10 31 2

Pomorskie 180 54 31 13 10 O 19 12 3 4 O

SIie 357 42 O 4 38 O 4 O O 4 O

SwietokJZyskie 713 163 7/ 4 63 25 II O O 8 3

Wanninsko- 147 56 II 3 31 II 5 2 O 2 I
mazurskie

Wielkopolskie 660 180 19 25 96 40 22 I I 20 O

Zachodnio- 482 72 24 10 27 II 13 2 2 8 /

pomorskie

POLSKA 13468 2441 505 380 1336 220 474 58 73 319 24



Tabela 9. Osoby bezrobotne (wedlug kategorii problemu zawodowego i czasu pozostawania bez pracy) korzystajace z poradnictwa zawodowego
w CIiPKZ w ukladzie województw - dane za rok 2000

Bezrobotni wedlu!! czasu oozostawania bez Dracy

do 6 miesiecy 6-12 miesiecy POwyZej 12 miesiecy
CiiPKZ

I Bezrobotni

z te!!Owedlu!! kale orii DrobIemu I z tel!o wedlu!!: kalel!Orii DrobIemu I z te!!:o wedlu!!: kale!!:orii DrobIemu

w ukladzie korzystajacy

dosko- .1

Ra-

województw z poradnictwa Razem wybór 001. - inne
zemI wybór I doskonal.I -I inne I Razem I wybór I doskonal. I tru- 1 innezawodowego

zawodu zawo- meme zawodu zawodowe meme zawodu zawodowe meme

OI!ólem
dowe

O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
Dolnoslaskie 2840 1144 65 79 980 20 559 22 74 444 19 1137 29 120 948 40

Kujawsko- ll82 447 87 97 263 O 260 37 51 17l l 475 97 148 228 2
;:oQ

Ioomonkie .....

Lubelskie 105 43 16 8 17 2 35 8 13 13 l 27 12 5 10 O §
Lubuskie 1095 524 87 38 378 21 244 12 31 199 2 327 9 36 279 3 Q

:1>
Lódzkie 451 183 30 21 125 7 104 19 33 52 O 164 35 23 94 12 Si
Malooolskle 298 112 5 7 95 5 57 5 5 45 2 129 4 7 III 7 ".

c:
Mazowieckie 3444 1143 249 272 571 51 1171 197 186 674 ll4 1130 233 230 646 21 POpolslde 141 54 13 21 13 7 58 10 18 23 7 29 9 13 7 O
Podkamackie 530 184 7 25 140 12 146 16 57 69 4 200 2 17 165 16
Podlaskie 843 464 45 74 318 27 195 39 38 112 6 184 18 70 91 5
Pomonkie 180 60 38 12 10 O 42 24 l 14 3 78 32 4 42 O
Slaskie 357 208 O 25 127 56 66 O O 29 37 83 O 3 49 31
Swietokrzvskie 713 278 44 27 173 34 185 40 7 124 14 250 35 12 186 17
Warminsko- 147 100 22 5 61 12 21 6 l 14 O 26 4 2 20 O
-Mamrskie
Wlellmpolskie 660 309 49 29 156 75 163 29 16 94 24 188 48 14 94 32

IZachodnio-
482 257 74 34 121 28 140 27 15 76 22 851 231 91 481 5

pomonkie
POLSKA 1 134681 55101 83iJ 7741 35481 3571 34461 491 546 2153 256 4512 5901 7131 30181 191

I
tV
-...J



Tabela 10. Osoby bezrobotne (wedlug kategorii problemu zawodowego i poziomu wyksztalcenia) korzystajace z poradnictwa zawodowego w CliPK.:
w ukladzie województw - dane za rok 2000

IV
00

::I:)
~
.....

§
Q
::t>

~
c:
p

Bezrobotni wedlu!!poziomu WYksztalcenia
wvisze policealnei srednie zawodowe srednie o2ólnoksztalcace

CiiPKZ Bezrobotni z tel!owedlugkat oriiproblemu z teIWwedlug katel!:oriiproblemu z tel!o wedlug katCl!:oriiproblemu

w ukladzie korzystajacy dosko- Ra-
województw z poradnictwa Razem wybór nal. zatrud- inne zem wybór doskonal. zatrud- wybór doskonal. zatrud-

zawodu nienie inne Razem inne
zawodowego zawo- zawodu zawodowe meme zawodu zawodowe nienie

02ó1em
dowe

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dolnoslaskie 2840 217 7 14 188 8 1047 48 123 846 30 265 18 25 213 9

Kujawsko- 1182 79 5 21 51 2 434 39 75 319 l 436 150 116 170 O
pomorskie
Lubelskie \05 17 2 3 \O 2 41 13 8 20 O 28 19 6 2 l
Lubuskie \095 173 7 36 119 11 367 20 22 321 4 214 48 18 139 9
Lódzkie 451 71 4 10 56 l 122 6 13 93 \O 97 57 13 27 O
Malopolskie 298 54 5 3 44 2 138 5 12 115 6 55 3 4 44 4
Mazowieckie 3444 329 58 68 166 37 1305 210 283 726 86 929 260 144 470 55
Opolskie 141 13 O 9 4 O 34 9 11 12 2 39 8 19 9 3
Podkarpackie 530 48 l 8 34 5 190 7 46 122 15 72 10 23 35 4
Podlaskie 843 243 4 30 194 15 216 38 60 \09 9 139 50 28 57 4
Pomorskie 180 26 8 3 15 O 35 21 3 9 2 54 35 6 12 l
Slaskie 357 51 O 6 27 18 126 O 4 65 57 60 O 9 32 19
Swietokrzyskie 713 111 20 14 61 16 240 22 21 169 28 94 38 l 50 5
Warminsko- 147 42 2 2 31 7 54 13 3 35 3 41 \O 2 27 2
-Mazurskie
Wielkopolskie 660 58 13 l 39 5 240 23 22 139 56 147 53 4 57 33
Zachodnio- 482 122 24 15 57 26 196 43 27 104 22 73 28 6 33 6

Ipomorskie
POLSKA 13468 1654 160 243 \096 155 4785 517 733 3204 331 2743 787 424 1377 155



Tabela 11. Osoby bezrobotne (wedlug kategorii problemu zawodowego i poziomu wyksztalcenia) korzystajace z poradnictwa zawodowego w CIiPK
w ukladzie województw - dane za rok 2000

~
~.....
§
,Q»
c:
~
c:
r

IV
1.0

Bezrobotni Bezrobotni wedlug poziomu wyksztalcenia

CIiPKZ w ukladzie korzystajacy zasadnicze zawodowe nodstawowe i niepelne podstawowe

województw z poradnictwa z tego wedlugkategoriiproblemu z tego wedlugkategorii problemu

zawodowego razem Wybór doskonal. zatrud- inne razem Wybór doskonal. zatrudnienie inne

Ol!ólem zawodu zawodowe nienie zawodu zawodowe

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dolno51askie 2840 857 26 7l 739 21 454 17 40 386 Il

Kuiawsko-pomorskie Il 82 203 21 80 102 O 30 6 4 20 O

Lubelskie 105 13 I 7 5 O 6 I 2 3 O

Lubuskie 1095 234 13 18 202 l 107 20 Il 75 I

Lódzkie 451 103 I 38 57 7 58 16 3 38 I

Malopolskie 298 47 I O 44 2 4 O O 4 O

Mazowieckie 3444 599 82 141 372 4 282 69 52 157 4

OnolslOe 141 40 10 9 13 8 15 5 4 5 I

Podkarpackie 530 155 I 17 129 8 65 6 5 54 O

Podlaskie 843 179 7 42 127 3 66 3 22 34 7

Pomorskie 180 52 22 I 29 O 13 8 4 I O

Slaskie 357 113 O 9 75 29 7 O O 6 I

Swietokrzvskie 713 183 25 6 143 9 85 14 4 60 7

Warminsko-Mazurskie 147 7 4 I 2 O 3 3 O O O

Wielk()Polskie 660 183 35 30 90 28 32 2 2 19 9

Zachodnionomorskie 482 62 17 7 37 I 29 12 3 14 O

POLSKA 13468 3030 266 477 2166 121 1256 182 156 876 42



Zalacznik

Tabela 12. Osoby (z wyjatkiem mlodziezy uczacej sie) korzystajace z uslug poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w CIiPKZ wojewódz-
kich urzedów pracy w Polsce - dane za rok 2000

w
O

::Q
~r-
§
O»

Si~
C
r

Poradnictwo zawodowe Informacia zawodowa
Liczbaosób, Poradnictwo indvwidualne Poradnictwo !!I1lDOWe Liczba Liczba osób zof"anizowane !!I1lDY

które skorzystaly Liczba Liczba osób, które Liczba Liczba osób, które osób indywidualnych Liczba Liczbaosób
z uslug przeprow skorzystaly z porady grup skorzystaly z porady w objetych grup uczestni-

poradnictwa adzonych w formie formie grupowej badaniam czacych
Wyszczególnienie zawodowego rozmów indywidualnej i w spotkaniach

w Centrach dorad- testowymi grupowych
Informacji czych

i Planowania

Kariery
Zawodowei

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiet
v

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ogólem 23480 14350 20008 11013 6601 939 10946 6930 7693 1154 55828 622 10470 6454
81

zte!!o bezrobotni 13468 8573 14135 7459 4519 x 6021 4125 4010 x x x 4157 2659
poszukujacy 1877 1037 1996 1008 561 x 747 371 496 x x x 1573 894
Dracv
inni 8135 4740 3877 2546 1521 x 4178 2434 3187 x x x 4740 2901

Wybrane kate!!one bezrobotnych
zamieszkalina wsi 2489 1572 2315 1327 812 x 1152 817 834 x x x 1401 889
mlodziez do 24 lat 4597 2903 4542 2468 1520 x 1922 1277 1501 x x x 1966 1217
absolwenci 2441 1627 2375 1243 847 x 1093 760 860 x x x 1660 1036
bezrobotni powyzej 4512 3104 4289 2259 1538 x 2198 1545 1138 x x x 1096 745
12mies.

niepelnosprawni 474 247 698 367 175 x 149 91 102 x x x 94 41



Komunikat

z ogólnopolskiej Konferencji Poradnictwa Zawodowego
"Centra Informacji i Planowania KarieryZawodowej

w XXIwieku"

Kraków 13-15 grudnia 2000 r.

Przemiany gospodarczo-spoleczne w Europie, przeksztalcanie sie w spole-
czenstwo informacyjne, globalizacja gospodarki, cywilizacja naukowo-techni-
czna stawiaja przed informacja i poradnictwem zawodowym nowe jakosciowo
cele i zadania. Tematyka Konferencji dotyczyla roli Centrów Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzedów Pracy jako instytucji
publicznej, majacej wplyw na jakosc zasobów ludzkich w procesie zmian na
rynku pracy, a w szczególnosci:
l. Okreslenia roli poradnictwa zawodowego na obecnym rynku pracy, per-

spektyw jego rozwoju i strategii dzialania Centrów Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Polsce;

2. Ustalenia zasad wspólpracy i wymiany informacji pomiedzy Centrami
w Polsce;

3. Poznania ciekawych inicjatyw i doswiadczen wynikajacych z dotychczaso-
wej pracy Centrów.

Uczestnicy Konferencji: przedstawiciele Krajowego Urzedu Pracy, dyrekto-
rzy wojewódzkich urzedów pracy oraz kierownicy Centrów Informacji Plano-
wania Kariery Zawodowej WUP z satysfakcja stwierdzili, iz po reformie ustro-
jowej Panstwa realizowane sa wszystkie ustawowe zadania w zakresie informa-
cji i poradnictwa zawodowego nalozone na wojewódzkie urzedy pracy oraz
dodatkowe uslugi wynikajace ze strategii regionów. Zadania te wpisuja sie
w Narodowa Strategie Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich
w latach 2000-2006 oraz w cele wojewódzkich strategii rozwoju. Dla sprostania
wyzwaniom stojacym przed Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej uczestnicy konferencji uznali za niezbedne:
l) dalsze poszerzanie oferty swiadczonych uslug w zakresie poradnictwa zawo-

dowego,
2) okresleniejednolitego, podstawowego pakietu uslug Centrów,
3) ujednolicenie przeplywu i zakresu informacji na potrzeby Centrów oraz jej

koordynacji na poziomie krajowym,
4) merytoryczne wsparcie doradców zawodowych powiatowych urzedów pracy

miedzy innymi poprzez szkolenia i wymiane doswiadczen,
5) podnoszenie jakosci swiadczonych uslug poprzez miedzy innymi ksztalcenie

zawodowe w zakresie eurodoradztwa oraz poprzez stale doskonalenie i po-
szerzanie kadry trenerów,
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6) zapewnienie spójnosci dzialan z reforma edukacji, w tym szczególnie z two-
rzacym sie systemem ksztalcenia ustawicmego poprzez zaciesnienie wspól-
pracy z instytucjami oswiatowymi,

7) zapewnienie komplementarnosci zadan Centrów z dzialaniami zwiazanymi
z wejsciem Polski do Unii Europejskiej,

8) tworzenie wspólnych aplikacji do programów finansowanych ze srodków
pomocowych na poziomie krajowym i regionalnym,

9) wsparcie srodkami Funduszu Pracy sprawnej realizacji podstawowych uslug
Centrów.

Uczestnicy Konferencji um ali ponadto, ze poza podstawowymi zadaniami
zapisanymi w ustawie, Centra moga rozszerzac zakres swiadczonych uslug po-
przez tworzenie regionalnych i lokalnych programów wynikajacych ze strategii
rozwoju danego województwa.

Kraków, 15 grudnia 2000 r.

Podpisali wszyscy uczestnicy Konferencji



Dzialalnosc Centrów Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w ukladzie województw

PREZENTACJE

---- --
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Inicjatywy dolnoslaskich Centrów Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej wobec zmian zacIDdzacych na rynku pracy

Dzialania na rzecz

poszerzania zasobów
informacji zawodowej

. Katalog instytucji szko-
lacych doroslych w formie
kursowej na terenie woje-
wództwa,

. Informator ,,Aktywizacja
zawodowa osób niepelno-
sprawnych" w formie:
- ksiazkowej
- na plycie CD
- w witJynie internetowej

. W przygotowaniu ,,Przewo-
dnik DOnowych zawodach"

Dzialania dotyczace
aktywizacji zawodowej

bezrobotnych. Podopiecznych osrod-
ków pomocy spolecz-
nej, pobierajacych za-
silki gwarantowane,. Czlonków stowarzyszen
i kól bezrobotnych,. Osób niepelnospraw-
nych - Klientów WO-
ZiRON ubiegajacych
sie o szkolenie Kursowe
ze srodków PFRON

Dzialaniawzbogacajace
wspólprace

z pracodawcami
. Otwarte posrednic-

two pracy,. Rekrutacja pracow-
ników dla firm

Otwarte posrednictwo pracy

Etap I: Pozyskanie pracodawców do wspólpracy:

. list otwarty dyrektora WUP do pracodawców (420 pracodawców),

. pisma i ulotki informacyjne centrów dotyczace tej formy dzialalnosci (230
pracodawców),

. nawiazywanie osobistego kontaktu z pracodawcami poprzez wyjscia do
zakladów pracy (wrzesien, pazdziernik, listopad br.), wizytowano 51 praco-
dawców, pozyskano 84 ofert pracy,

Etap II: Swiadczenie uslug w zakresie posrednictwa pracy:

. przyjmowanie od pracodawców wszystkich ofert pracy stalej lub krótkoter-
minowej w ramach umowy o prace lub umowy zlecenia,

. udostepnianie ofert pracy wszystkim osobom zainteresowanym praca po
przeprowadzonej rozmowie doradczej,

. nawiazywanie kontaktu z pracodawcami przez osoby zainteresowane praca,

. dokonywanie przez pracodawców selekcji pracowników,

- - - ---- -
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· wprowadzanie kazdej zgloszonej oferty pracy do komputerowej bazy ofert
pracy w centrum oraz udostepnianie ich, z udzialem doradcy zawodowego,
osobom zainteresowanym praca,

· okres waznosci oferty pracy jest uzgadniany z pracodawca.

Rekrutacja pracowników dla firm: "BASMA"
oraz "SAUER DANFOSS" we Wroclawiu

Cel: Wylonienie najodpowiedniejszych kandydatów na stanowisko handlow-
ca i doradcy technicznego ("BASMA") oraz operatora obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC ("DANFOSS").

Metody zastosowane przy rekrutacji do firmy BASMA:
· Bateria Testów Uzdolnien Ogólnych, w których badano uzdolnienia: do

uczenia sie, uzdolnienia werbalne numeryczne i przestrzenne.
· EPQ-R - kwestionariusz osobowosci,· Skala I-E w pracy,

· Kwestionariusz badania motywacji osiagniec,
· Badanie twórczego myslenia poprzez niekonwencjonalne zastosowanie

przedmiotów,
· Obserwacja realizacji zadan grupowych,
· Rozmowa indywidualna.

Na rekrutacje zglosilo sie okolo 20 kandydatów. W wyniku zastosowa-
nych metod wyloniono 2 kandydatów na stanowisko handlowca oraz 4 na
stanowisko doradcy technicznego. Po rozmowach kwalifikacyjnych przed-
stawiciel firmy podjal decyzje o zatrudnieniu 3 osób.

Metody zastosowane przy rekrutacji do firmy DANFOSS:
· skala I-E w pracy: test psychologiczny badajacy umiejscowienie poczucia

kontroli wewnetrznej lub zewnetrznej oraz rozmowy doradcze. Sposród ok.
200 kandydatów wyloniono grupe 25 osób, które przeszly rozmowy kwali-
fikacyjne w fabryce. Po sprawdzeniu przez firme umiejetnosci technicznych
zatrudniono 12 osób.

Poradnictwo zawodowe na rzecz osób niepelnosprawnych
- klientów MOZIRON we Wroclawiu

· Zawarto porozumienie o wspólpracy z Miejskim Osrodkiem Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w zakresie swiadczenia uslug do-
radczych przez wroclawskie Centrum na rzecz klientów MOZiRON ubie-
gajacych sie o szkolenia kursowe finansowane ze srodków PFRON (w tym
równiez renty szkoleniowe),
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. Z osobami niepelnosprawnymi pracowano na zasadzie poradnictwa indywi-
dualnego.

W wyniku wspólpracy udzielono pomocy 30 osobom, które wybraly naste-
pujace szkolenia:
. Kurs obslugi kas fiskalnych,
. Kurs pracowników ds. bhp,
. Kurs ksiegowosci,
. Kurs obslugi kasowej magazynów, .
. Kurs operatora urzadz. telef.,
. Kurs doradców podatkowych,
. Kurs mechaniki precyzyjnej,
. Kurs komputerowy,
. Szewc
. Posrednik nieruchomosci,
. Zaopatrzeniowiec,
. Archiwista,
. Lakiernik wyrobów drzewnych,
. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie,

. Kurs dla sprzedawców,

. Kurs techniki prac biurowych,

. Kurs bukieciarstwa,
Kurs dla portierów,

. Kurs administratorów sieci,

. Kurs naprawy sprzetu agd.,

. Zegarmistrz,

. Optyk,

. Spedytor,

. Posadzkarz,

. Kontroler jakosci,

Efekt:

. Zawody wybrano z uwzglednieniem wskazan i przeciwwskazan do zatrud-
nienia oraz z uwzglednieniem preferencji zawodowych klientów,

· Szkolenia niepelnosprawnych sa bardziej zróznicowane.

Wspólpraca z osrodkami pomocy spolecznej
(aktywizacja zawodowa podopiecznych OPS)

Etap I: Pozyskiwanie do wspólpracy OPS:
· wystapienie z oferta uslug Centrum,
· zorganizowanie zajec informacyjnych dla kierowników decyzyjnych,
· przeszkolenie pracowników socjalnych,
· indywidualne ustalenia z kierownikami szesnastu OPS zasad wspólpracy

(metody rekrutacji uczestników, miejsce szkolenia, transport, zwrot kosztów
przejazdu, sposób przekazywania ofert pracy).

Etap II: Praca z podopiecznymi OPS:
· zdiagnozowanie potrzeb klientów z wykorzystaniem ankiety,
. swiadczenieuslug w zakresie informacji i poradnictwazawodowegodla

osóbwymagajacychpomocy,

--



----
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· zorganizowanie 5- lub 2-dniowych warsztatów w oparciu o program
"Powrót na rynek pracy" oraz treningi podejmowania decyzji zawodowych
(6 grup na 5-dniowych warsztatach - 62 osoby, 26 grup na 2-dniowych za-
jeciach - 317 osób).

Efekty:
W wyniku dzialan aktywizujacych, ze wsparciem ofertami pracy z centrum

wroclawskiego i legnickiego, z bezrobocia odeszlo 210 osób.

Informator- aktywizacja zawodowa osób niepelnosprawnych

Cel: Zebranie podstawowych wiadomosci i adresów instytucji, z którymi spoty-
kaja sie osoby niepelnosprawne na etapie podejmowania decyzji zawodo-
wych.

Katalog zawiera:
· wykaz Komisji Orzekajacycho Niepelnosprawnoscioraz Zdolnosci do Pracy,
· wykaz szkól ksztalcacych w formach szkolnych,
· wykaz centrów ksztalcenia i rehabilitacji osób niepelnosprawnych,
. informacje o pozaszkolnych mozliwosciach ksztalcenia niepelnosprawnych,
· wykaz warsztatów terapii zajeciowej,
· wykaz placówek poradnictwa zawodowego dla osób niepelnosprawnych,
· wykaz zakladów pracy chronionej,
· informacje o zatrudnieniu w ramach otwartego rynku pracy oraz wlasnej

dzialalnosci gospodarczej.

Adresat:

Osoby niepelnosprawne, doradcy zawodowi, pracownicy osrodków pomocy
spolecznej, rodzice oraz nauczyciele uczniów niepelnosprawnych, pracodawcy.

Kataloginstytucji szkolacych doroslych w formie kursowej
- woj. dolnoslaskie

l. Partnerzy:
. WUP

· WUP

informatyk

opracowanie ankiety, przekazanie wzoru do powiatowych
urzedów pracy,
rozeslanie ankiet do instytucji szkolacych, zebranie i prze-
kazanie do wroclawskiego Centrum,
opracowanie szaty graficznej, opracowanie edytorskie,
wydruk w formie ksiazkowej,
wydanie katalogu na CD ROM i umieszczenie na stronie
internetowej: www/umwd/pl/wup/wciz

. PUP

. CIiPKZ



WOJEWÓDZTWO DOLNOSLASKIE 39

2. Ankieta zostala rozeslana do okolo 150 firm szkolacych, otrzymano informa-
cje zwrotna ze 115 firm.

3. Katalog zawiera informacje o:

. firmie szkolacej nazwa, adres, telefony, fax, adres internetowy, baza lo-
kalowa, baza dydaktyczna, kadra pedagogiczna, oferta
szkoleniowa, dodatkowe informacje np. o filiach,

. kierunkach
szkolenia

nazwa kierunku, uzyskane kwalifikacje i umiejetnosci po
ukonczeniu kursu, forma szkolenia, czas trwania, wyma-
gania zdrowotne i zawodowe wobec kandydatów na kurs,
cena szkolenia.

Aktywizacja zawodowa dlugotrwale bezrobotnych ze Swidnicy
i Strzegomia

Cel: Powrót bezrobotnych na rynek pracy.

Partnerzy: Kola Bezrobotnych w Swidnicy i Strzegomiu.

Forma realizacji:
. Opracowano ankiete dla rozpoznania oczekiwan zwiazanych z zatrudnie-

niem oraz mozliwosci zatrudnienia w alternatywnych formach u 270 osób,
. Przygotowanie zainteresowanych zatrudnieniem do wejscia na rynek pracy

przez wroclawskie centrum oraz lokalny klub pracy,
. Uzgodniono transport dla osób dojezdzajacych do centrum lub zwrot kosz-

tów przejazdu,
. Zintensyfikowano dzialania na rzecz pozyskiwania ofert pracy dla osób

o zawodach czesciej poszukiwanych na rynku pracy,
· Do obu Kól przekazywane sa oferty pracy pochodzace z lokalnej prasy,

Internetu oraz pozyskane przez wroclawskie centrum od pracodawców.

Efekt: W ciagu 8 miesiecy wyszlo z bezrobocia okolo 400 osób.

Wspólpraca z walbrzyskim stowarzyszeniem ochrony
bezrobotnych

Cel: Przygotowanie czlonków Stowarzyszenia do prowadzenia biur posred-
nictwa pracy dla bezrobotnych 40-latków.

-- --
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Sposób realizacji:
. opracowano program szkolenia,
. przeszkolono na 2-tygodniowym szkoleniu 20 osób, przygotowujac je do

prowadzenia posrednictwa pracy,
. udostepniono wnioski o wydanie upowaznienia Prezesa KUP do prowadze-

nia pozarzadowego posrednictwa pracy oraz zapoznano z zasadami prowa-
dzenia posrednictwa,

. utrzymywanyjest roboczy kontakt Stowarzyszenia z Centrum.

Efekty:
Biuro posrednictwa pracy funkcjonuje na zasadzie wolontariatu do czasu uzy-
skania srodków najego dzialalnosc.
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Rozwój europejskiej informacji i poradnictwa zawodowego
w oparciu o metodewideokonferencji - alternatywa

dla tradycyjnychform informowania i doradzania

Wysoko rozwinieta technologia informacji i komunikacji doprowadzila do
radykalnych zmian w spoleczenstwach przemyslowych, tworzac podstawy roz-
woju spoleczenstwa informacyjnego. Bedzie miala równiez wplyw na stosowa-
ne metody w profesjonalnym poradnictwie zawodowym. Konsekwencje tych
zmian sa stosunkowo latwo przewidywalne w obszarze pozyskiwania informacji
zawodowej i swiadczenia uslug informacyjnych i doradczych. Nalezy zalozyc,
ze czesc potencjalnych klientów zechce nawiazac kontakt za posrednictwem
mediów elektronicznych. W zwiazku z niewatpliwym sukcesem mediów elek-
tronicznych w róznych dziedzinach zycia otwartym pozostaje pytanie czy jedy-
nym sposobem uprawiania doradztwa zawodowego szeroko rozumianego jest
tylko kontakt bezposredni.

Wojewódzki Urzad Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Za-
wodowej w Toruniu w latach 1999/2000 uczestniczyl w realizacji projektu pod
nazwa VOGUE w ramach programu LEONARDO DA VINCI, gdzie pozosta-
lymi uczestnikami byli: Gesellschaft fur Informations - Technologie
i Paddagogik w Moers - Niemcy i Landesarbeitsamt North Rhine - Westfalia,
Dlisseldorf - Niemcy, Ministerstwo Pracy, Helsinki - Finlandia, Weymouth
College w Wielkiej Brytanii.

"Vogue" jest miedzynarodowym pilotazowym projektem finansowanym
przez Europejski Edukacyjny program Leonardo da Vinci w zwiazku z rozwo-
jem wideokonferensingu, który ma stanowic podstawe Europejskiej Informacji
Zawodowej i Poradnictwa Zawodowego. "Vogue" jest adresowany do ludzi
mlodych, poszukujacych swojej przyszlosci zawodowej i sluzy jako nowa spo-
sobnosc korzystania z róznych innowacyjnych metod w poradnictwie zawodo-
wym. Poradnictwo zawodowe z zastosowaniem wideokonferensingu jest nieza-
lezne, w mysl projektu, od osobistego kontaktu z doradca zawodowym. Klienci
nie musza podrózowac do oddalonych osrodków. Z pomoca komputera i odpo-
wiednich laczy doradcy sa zdolni dostarczyc swoim klientom wszystkich infor-
macji, które sa gromadzone i przechowywane na dyskach komputerowych.
W najblizszej przyszlosci poradnictwo zawodowe powinno byc równiez dostep-
ne przez Internet. Realizujac projekt dotyczacy rozwoju europejskiej informacji
i poradnictwa zawodowego w oparciu o system wideokonferencji próbowalismy
poszukac odpowiedzi na kilka pytan:

-- -- -
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· Na ile wystarczajaca i efektywna bedzie to metoda z punktu widzenia pro-
fesjonalnego doradztwa, a takze ekonomicznego punktu widzenia?

· Jak duze moze byc zapotrzebowanie u potencjalnych klientów na alterna-
tywna formule doradztwa i w jakim stopniu beda takim kontaktem usatys-
fakcjonowani?

· Czy proponowana formula doradztwajest alternatywa dla doradców i na ile
moze utrudnic badz ulatwic im prace?
Nalezy sadzic, ze pomoca w znalezieniu odpowiedzi bedzie niewatpliwie

opracowanie raportu z projektu, uwzgledniajacego odpowiednia ilosc informacji
zwrotnych od klientów i doradców, a takze uwzgledniajacego specyfike kultu-
rowa i poziom rozwoju mediów elektronicznych w róznych krajach.

Torunskie Centrum realizujac projekt podjelo wspólprace z duzym zespo-
lem szkól w miejscowosci oddalonej od CIiPKZ o okolo 30 kilometrów. Zain-
stalowano sprzet komputerowy o parametrach odpowiadajacych wymogom wi-
deokoferencji, lacza ISDN, przeszkolono pracownika szkoly, który mial sluzyc
pomoca w trudnych technicznie sytuacjach, przygotowano zakres mozliwej po-
mocy w nowej technologii. Przeprowadzono wreszcie 50 rozmów doradczych
z wykorzystaniem technologii wideokonferencji.

Ponizej przytoczone zostana niektóre dane pochodzace z czastkowego ra-
portu, obejmujacego mniej wiecej polowe cyklu, niemniej zawierajace informa-
cje pozwalajace na próbe sformulowania odpowiedzi na postawione wczesniej
pytania.

Zestawienia dokonano na podstawie ankiet z Wielkiej Brytanii, Finlandii
oraz Polski. W sumie otrzymalismy 102 kwestionariusze. Ankiety zostaly po-
dzielone na dwie czesci: czesc A wypelniali klienci bioracy udzial w rozmowie
doradczej - 49 ankiet, czesc B zas doradcy zawodowi - 53 ankiety.

Ustalono, ze projekt bedzie oceniany ze wzgledu na trzy kryteria:
kryterium ekonomiczne,
kryterium techniczne,
kryterium psychologiczne.

W ponizszym opracowaniu skupiono sie na dwóch kryteriach: technicznym
i psychologicznym.

Kryterium techniczne dotyczylo przede wszystkimjakosci przesylanego ob-
razu, slyszalnosci itp., psychologiczne zas tego, jak badana osoba czula sie pod-
czas rozmowy doradczej, czy preferuje tego typu kontakty z druga osoba.

Ankiety typu A - klienci
W badaniach wzielo udzial 49 osób z trzech krajów:

Finlandii - 27 osób,
Wielkiej Brytanii - 14 osób,
Polski - 8 osób.
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Sposród wszystkich badanych klientów kobiety stanowily 70% populacji
(34 osoby), zas mezczyzni 30% (15 osób).

W badaniach wziely udzial 42 osoby w wieku od 15 do 19 lat, co stanowi
86% badanych, 6 osób w wieku od 40 do 49 lat, tj. 12% badanych oraz jedna
osoba w wieku 60 lat. Zdecydowana wiekszosc osób bioracych udzial w bada-
niach to uczniowie szkól srednich. Pozostalych 7 osób w wieku powyzej
40 roku zycia stanowily osoby biorace udzial w kursach doskonalacych (ankiety
z Wielkiej Brytanii).

Respondenci nie mieli wiekszych problemów z obsluga komputera: 31 osób
(63%) uwaza, ze dobrze potrafi obslugiwac programy komputerowe, zas 9 osób
(18%) uwaza, ze komputer zna bardzo dobrze. Slabo programy komputerowe
zna 7 osób. Sa to niestety osoby mlode w wieku od 15 do 19 lat. Natomiast
wszystkie osoby powyzej 40 roku zycia deklaruja dobra i bardzo dobra znajo-
mosc obslugi komputera.

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych kryteriów oceny pro-
jektu, warto wspomniec o tym, co bylo najczesciej przedmiotem rozmowy do-
radczej oraz czy respondenci otrzymali od doradcy wszystkie oczekiwane in-
formacje.

Klienci przede wszystkim rozmawiali na temat wyboru dalszej drogi ksztal-
cenia: wyboru konkretnego kierunku studiów, szkoly lub kursów. Na ten temat
rozmawialy 32 osoby. Czesto tez respondenci rozmawiali z doradcami o wybo-
rze konkretnego zawodu - 8 osób. Poza tym przedmiotem rozmowy doradczej
byly takze nastepujace zagadnienia: mozliwosci zdobycia danego zawodu, pre-
dyspozycje do wykonywania zawodu, plany zawodowe na przyszlosc. Wielu
sposród klientów oczekiwalo takze od doradcy potwierdzenia wlasciwego wy-
boru dotyczacego przyszlej kariery zawodowej.

Wiekszosc osób - 90% badanych - stwierdzila, ze uzyskali wszystkie lub
prawie wszystkie informacje od doradcy zawodowego: 23 osoby uzyskaly
wszystkie informacje, natomiast 21 osób uzyskalo wiekszosc oczekiwanych
informacji. Tylko jedna osoba nie uzyskala wszystkich informacji, jakich ocze-
kiwala.

Respondentów zapytano takze o to, czy uruchamianie komputera i progra-
mu i nawiazywanie kontaktu z doradca sprawilo im jakas trudnosc. Sposród
wszystkich osób bioracych udzial w badaniach tylko jedna osoba przyznala, ze
miala trudnosci w nawiazaniu kontaktu. Osoba ta przyznala, ze bala sie tego
typu kontaktu ze wzgledu na brak znajomosci podstaw obslugi komputera. Na-
tomiast pozostali badani nie mieli zadnych problemów z nawiazaniem kontaktu
z doradca za posrednictwem komputera.

W pytaniu o to, czy obraz doradcy na ekranie byl wyrazny, 41 osób (84%)
odpowiedzialo pozytywnie, zas 8 osób (16%) odpowiedzialo, ze obraz nie byl
wyrazny. Najczesciej byly to chwilowe zaklócenia (tak odpowiedzialo 5 osób),
w dw6ch przypadkachzakl6ceniamialymiejsce w czasie trwania calej rozmowy.
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Na pytanie, czy obraz wlasnej osoby respondenta byl wyrazny w trakcie
rozmowy, 37 osób (75%) odpowiedzialo pozytywnie, natomiast II badanych
odpowiedzialo, ze ich obraz nie byl wyrazny. Z tego wiekszosc osób nie wi-
dziala siebie na ekranie przez caly czas trwania rozmowy - 7 osób, natomiast
3 osoby stwierdzily, ze byly to chwilowe zaklócenia.

Kolejne pytanie z zakresu technicznych problemów dotyczylo slyszalnosci.
Z powyzszych danych wynika, ze zdecydowana wiekszosc badanych dobrze
slyszala glos doradcy. Tylko cztery osoby przyznaly, ze mialy z tym problem,
z czego 3 badanych twierdzilo, ze byly to tylko chwilowe zaklócenia.

Jak widac z powyzszych wypowiedzi respondentów, generalnie nie wysta-
pily wieksze problemy techniczne przy uruchamianiu programu oraz w trakcie
prowadzenia rozmowy doradczej.

Na pytanie, czy w pomieszczeniu, w którym prowadzona byla rozmowa do-
radcza, respondent czul sie dobrze, zdecydowana wiekszosc badanych odpowie-
dziala pozytywnie - 44 osoby, tj. 90% badanych. Negatywnie na to pytanie od-
powiedzialo 5 osób. Warto blizej przyjrzec sie uzasadnieniom tego wyboru.
Wlasciwie tylko jedna osoba stwierdzila, ze czula sie zle ze wzgledu na zupelnie
nowa dla niej sytuacje - stwierdzila, ze woli bezposredni kontakt z doradca.
Natomiast pozostale osoby zwracaly uwage na problemy typowo techniczne,
które mozna latwo usunac. W kilku ankietach pojawil sie problem halasu w tle,
w pomieszczeniu obok prowadzone byly glosne prace remontowe. W innym
przypadku komputer ustawiony byl w sali, w której odbywaly sie równolegle
lekcje - respondentowi bardzo przeszkadzalo, ze "ciagle krecili sie uczniowie
i nauczyciel". W jeszcze innym przypadku sprzet komputerowy ustawiony byl
w gabinecie dyrektora szkoly, co ograniczalo kontakt z doradca - osoby nie
mogly sie wypowiedziec zupelnie szczerze na temat szkoly, ulubionych przed-
miotów czy nauczycieli - dyrektor przez caly czas trwania rozmowy byl obecny
w gabinecie.

Jak widac z powyzszych wypowiedzi respondentów, problemy z komfortem
w trakcie prowadzenia rozmowy doradczej wynikaja przede wszystkim z ustalen
organizacyjnych, a nie psychicznych barier klientów do prowadzenia rozmów
doradczych metoda wideokonferencji.

Wiekszosci respondentom podoba sie ten rodzaj kontaktu z doradca zawo-
dowym (43 osoby, tj. 88% badanych), tylko 6 osób odpowiedzialo negatywnie.
Zdecydowana wiekszosc osób badanych polecilaby te forme kontaktu swoim
bliskim lub znajomym - 90% badanych (44 osoby).

Ankiety typu B - doradcy zawodowi
W badaniach wziely udzial 53 osoby z trzech krajów:

Finlandii - 30 osób,
Wielkiej Brytanii - 15 osób,
Polski - 8 osób.

---
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Doradcy rozmawiali z klientami przede wszystkim na temat wyboru dalszej
drogi ksztalcenia: wyboru konkretnego kierunku studiów, szkoly lub kursów,
przekonywali klientów, aby podjeli dalsza nauke. Na ten temat rozmawialo
36 osób. Czesto tez respondenci rozmawiali z klientami na temat przygotowania
planu dzialania: jak zrealizowac swoje plany zawodowe, jakie sa szanse na re-
alizacje planu itp. - na ten temat rozmawialo 29 osób. Rozmawiano takze
o wyborze konkretnego zawodu - te odpowiedz wskazalo II osób. Poza tym
czestym przedmiotem rozmowy doradczej byly nastepujace zagadnienia: zainte-
resowania zwiazane z wykonywaniem przyszlego zawodu, mozliwosci zdobycia
danego zawodu, predyspozycje do wykonywania zawodu, plany zawodowe na
przyszlosc. Doradcy przeprowadzali takze testy za posrednictwem Internetu.
Kilku doradców wskazalo na ustalenie ponownego spotkania z klientem. Wiek-
szosc osób - 88% badanych - stwierdzilo, ze udalo im sie przekazac wszystkie
lub prawie wszystkie informacje klientom: 24 osoby przekazaly wszystkie in-
formacje, natomiast 23 osoby przekazaly wiekszosc informacji. Tylko 2 osobom
nie udalo sie przekazac informacji. Respondentów zapytano o to, czy urucha-
mianie i nawiazywanie kontaktu z klientem sprawilo imjakas trudnosc. Sposród
wszystkich osób bioracych udzial w badaniach 3 osoby przyznaly, ze mialy
trudnosci w nawiazaniu kontaktu. Wiazalo sie to glównie z problemami natury
technicznej niezaleznych od doradcy, np. zmiana numeru telefonu w trakcie
rozmowy, brak polaczenia ze szkola itp. Natomiast pozostali badani nie mieli
zadnych problemów z nawiazaniem kontaktu z klientem za posrednictwem
komputera.

W pytaniu o to, czy obraz klienta na ekranie byl wyrazny, 24 osoby (45%)
odpowiedzialy pozytywnie, zas 29 osób (54%) odpowiedzialo, ze obraz nie byl
wyrazny. Najczesciej zaklócenia mialy miejsce w czasie trwania calej rozmowy
(tak odpowiedzialo 18 osób), w 10 przypadkach zaklócenia mialy charakter
chwilowy .

Na pytanie, czy obraz wlasnej osoby respondenta byl wyrazny w trakcie
rozmowy, wszyscy badani odpowiedzieli pozytywnie.

Kolejne pytanie dotyczylo tego, czy glos klienta byl dobrze slyszalny. Z da-
nych wynika, ze 32 badanych dobrze slyszalo glos klienta. Natomiast 21 osób
przyznalo, ze mialy z tym problem, z czego 19 badanych twierdzilo, ze byly to
tylko chwilowe zaklócenia, zas jedna osoba twierdzila, ze ten stan rzeczy mial
miejsce przez caly czas trwania rozmowy.

Na pytanie, czy w pomieszczeniu, w którym prowadzona byla rozmowa do-
radcza, respondent czul sie dobrze, zdecydowana wiekszosc badanych odpowie-
dziala pozytywnie - 43 osoby, tj. 81% badanych. Negatywnie na to pytanie od-
powiedzialo 6 osób. Tak jak w przypadku wypowiedzi klientów zwracano uwa-
ge na problemy typowo techniczne, które mozna latwo usunac. Pojawil sie pro-
blem halasu w pomieszczeniu klienta, halas spowodowany naprawami (np.
wiercenie dziur w scianie). W trakcie rozmowy doradczej w pokoju klienta byl
obecny nauczyciel, który pracowal przy innym komputerze - to doprowadzilo

- ---
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do przerwania rozmowy. Takze uczniowie w pokoju klienta wchodzili do sali
i przeszkadzali w prowadzeniu rozmowy. W innym przypadku sprzet kompute-
rowy ustawiony byl w gabinecie dyrektora szkoly, co ograniczalo kontakt z do-
radca - kilkakrotnie doszlo do przerwania rozmowy z klientem, gdyz dyrektor
musial wyjsc z gabinetu i nie chcial zostawic ucznia samego w pomieszczeniu.

Wiekszosci respondentom podoba sie ten rodzaj kontaktu z klientem, tylko
2 osoby odpowiedzialy negatywnie na to pytanie. Wszyscy doradcy poleciliby te
forme kontaktu innym doradcom.

Jak wynika z powyzszej analizy, nie bylo wiekszych problemów z wdraza-
niem projektu metoda wideokonferencji zarówno od strony technicznej, jak
i psychologicznej. Doradcy zawodowi oraz klienci bardzo chetnie uczestniczyli
w tego typu rozmowach.

Biorac pod uwage kryterium techniczne, nie pojawily sie wieksze problemy
z uruchamianiem programów komputerowych. Najwiekszym problemem tech-
nicznym okazala sie zla jakosc obrazu i slyszalnosc - dotyczylo to przede
wszystkim wypowiedzi doradców zawodowych, którzy zle odbierali obraz
klientów. Jesli wystepowaly jakies problemy, dotyczyly one najczesciej chwi-
lowych zaklócen, co mogloby byc spowodowane czynnikami zewnetrznymi, np.
szybkoscia transferu danych, co moze wplywac na budowanie obrazu.

Jezeli wezmiemy pod uwage kryterium psychologiczne, okazuje sie, ze za-
równo klienci, jak i doradcy zawodowi nie mieli wiekszych problemów w ko-
rzystaniu z metody wideokonferencji. Poza kilkoma pojedynczymi przypadkami
wszyscy uwazali, ze czuli sie dobrze podczas prowadzenia rozmowy; nie prze-
szkadzalo im, ze nie byl to kontakt osobisty z druga osoba.
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Lubelskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej po-
wstalo w 1996 r. jako jedno z pierwszych Centrów Informacji Zawodowej
w kraju. Zostalo wyposazone w niemiecki sprzet w ramach umowy polsko-nie-
mieckiej. Natomiast po reformie administracyjnej panstwa w 1999 r. w naszym
województwie rozpoczely dzialalnosc jeszcze 3 Centra, które funkcjonuja
w Bialej Podlaskiej, Chelmie i Zamosciu. Informacje na temat Centrów dostep-
ne sa na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Lublinie
http://www.wup.lublin.pl.

W Centrach zatrudnionych jest 12 pracowników, w tym jeden na pól etatu
i 2 psychologów.

Pracownicy

Centra w Chelmie i B. Podlaskiej posiadaja dobre warunki lokalowe, nato-
miast Centrum Lubelskie i Zamojskie maja zbyt mala powierzchnie lokalowa.

W CIiPKZ w Lublinie bardzo odczuwalny jest brak nastepujacych po-
mieszczen:

- pracownia poradnictwa grupowego i diagnostyki psychologicznej,
- gabinet poradnictwa indywidualnego,
co uniemozliwia wykonywanie zadan z zakresu poradnictwa grupowego i dia-
gnostyki psychologicznej.

Statystyka z dzialalnosci CIiPKZ-ów za okres styczen-listopad 2000 r.:
Z poradnictwaindywidualnegoskorzystaloogólem586 osób,w tym 109
bezrobotnych i 477 uczniów i studentów;

CIiPKZw: Ilosc etatów Umowy na czas Umowyna Zatrudnionypsycholog
nie okreslonv czas okreslony

Lublinie 4 l 3 Tak,aleurlop macierzynski
B. Podlaskiej 2 i l/2 - 2 i l/2 Tak
Chebnie 3 - 3 Nie
Zamosciu 2 I l Nie
Razem II i l/2 2 9 i l/2 2

(12 pracowników)

CIiPKZw: Powierzchniaogólemw m2 Ilosc pomieszczen
Lublinie 80 2
B. Podlaskii 99 5
Chebnie 124 2
Zamosciu 70 2
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poradnictwem grupowym objeto 1290 osób* - byli to osmioklasisci, dla
których zajecia wzbogacono o wypelnianie zeszytu zawodoznawczego, an-
kiety zainteresowan i preferencji "Poznaj siebie", omawiano czynniki wybo-
ru zawodu i praktycznie kazdemu uczestnikowi oferowano indywidualna
pomoc w wyborze szkoly ponadpodstawowej; poradnictwo grupowe dla osób
bezrobotnych nie bylo prowadzone z powodu braku odpowiedniego prze-
szkolenia doradców. Dopiero ostatnio 2 doradców z Bialej Podlaskiej
uczestniczylo w takich szkoleniach zorganizowanych przez KUP, ponadto
pracownicy Centrów zostali przeszkoleni przez trenera z naszego woje-
wództwa z zakresu Programu Klubu Pracy;
z informacjizawodowejskorzystalolacznie 6036 klientów,w tym 1992
osoby bezrobotne (klienci indywidualni stanowili 1039 osób, z zajec grupo-
wych skorzystaly 953 osoby, natomiast mlodziez uczaca sie stanowila 4044
osoby, w tym 861 korzystajacych indywidualnie i 3183 uczestników zajec
grupowych).

Doswiadczenia z dotychczasowej pracy:
Centra ciesza sie bardzo duzym zainteresowaniem wsród mlodziezy uczacej

sie - wszystkie terminy na zajecia grupowe zarezerwowane sa do konca roku
szkolnego.

Oprócz mlodziezy, klientami sa glównie osoby bezrobotne, natomiast
rzadko trafiaja do nas osoby pracujace, chcace podwyzszyc kwalifikacje lub
zmienic prace.

Nasze Centra prowadza szeroka wspólprace z wymienionymi nizej
organizacjami i instytucjami, która zamierzamy kontynuowac w nastepnych
latach. Miedzy innymi sa to:

powiatowe urzedy pracy: pracownicy powiatowych urzedów pracy, tj. do-
radcy zawodowi, liderzy klubów pracy, posrednicy pracy, pracownicy szko-
len oraz obslugujacy osoby niepelnosprawne korzystaja z materialów i infor-
macji oraz konsultacji udzielanych przez pracowników Centrów.

Poradnictwo Poradnictwo Infonnacja zawodowa
indywidualne grupowe Bezrobotni Mlodziezszkolna

CIiPKZ w: Bezro- Mlo- Bezro- Mlo- Klienci Uczestnicy Klienci Uczest
botni dziez botni dziez indywidu- zajec indywi- nicy

szk. szk. alni grupowych dualni zajec
grupo
wvch

Lublinie 29 57 O 507 809 182 528 1234
B. Podlaskiei O 125 O 461 I3 O 158 847
Chelmie 79 284 O 74 162 758 99 627
Zamosciu I II O 248 42 I3 76 475
Razem 109 477 O 1290 1039 953 861 3183

*
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W br. Wojewódzki Urzad Pracy w Lublinie przekazal doradcom zawodo-
wym w powiatowych urzedach pracy, opracowana przez doradców zawodo-
wych Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej aktualna infor-
macje lokalna do Teczek Informacji o Zawodach. Przekazano równiez plyty
CD z nagrana aktualizacja tresci 100 Teczek Informacji o Zawodach oraz
100tytulów nowych ulotek zawodoznawczych opracowanych przez Centrum
Metodyczne w Toruniu. W ramach wspierania klubów pracy w powiatowych
urzedach pracy, zakupiono film szkoleniowy pt.: "Poczucie wlasnej warto-
sci" i przekazano liderom klubów pracy do wykorzystania na zajeciach
z bezrobotnymi.

Ponadto wspólpracujemy z:
Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkolami, osrodkami szkol-
no-wychowawczymi, domami dziecka poprzez przekazywanie informacji
i materialów oraz wymiane doswiadczen z pracownikami tych instytucji;
Centrami Pomocy Rodzinie i Zespolami ds. Orzekania o Stopniu Niepelno-
sprawnosci - poprzez udzial doradców zawodowych w posiedzeniach komi-
sji orzekajacych oraz doradztwie zawodowym w rozwiazywaniu problemów
osób niepelnosprawnych;
Wydzialem Oswiaty Urzedu Miejskiego w Lublinie poprzez przekazywanie
informacji o podleglych szkolach, z Kuratorium Oswiaty, które udostepnia
materialy o reformie systemu edukacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz
zamieszcza reklame Centrów w corocznym "Informatorze o szkolach ponad-
podstawowych woj. lubelskiego";
z Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej, której pracownicy zapoznali
sie z dzialalnoscia i zbiorami informacji zawodowej Centrum, otrzymali in-
formacje i materialy;
Ochotniczymi Hufcami Pracy poprzez wymiane informacji o uslugach Mlo-
dziezowego Biura Pracy, Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy dla mlo-
dziezy, wymiane informatorów i materialów, np. informatory o hufcach, bro-
szury dla poszukujacych pracy;
Wojewódzkim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie organizacji
wspólnych spotkan w gminach, dotyczacych aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych z terenów wiejskich;
Biurami Karier UMCS oraz KUL - we wrzesniu odbylo sie spotkanie szko-
leniowe w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie
dla nowych pracowników biur karier, wspólnie uczestniczymy w Dniach Ka-
riery organizowanych przez AIESEC oraz wspólpracujemy z zakresie pozy-
skiwania informatorów o szkolach wyzszych;
Instytucjami szkolacymi poprzez pozyskiwanie informacji o aktualnej ofercie
szkoleniowej i aktualizowanie informatorów o mozliwosciach szkolen zawo-
dowych w regionie;



---
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Fundacja Nowy Staw - w ramach programu "Badz soba, pomóz sobie" dla
bezrobotnych absolwentek szkól rolniczych z terenów wiejskich odbyly sie
w Centrum lubelskim warsztaty "Moje szanse zawodowe".

Celem warsztatów bylo: przekazanie wiedzy i umiejetnosci niezbednych do
samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w zyciu zawodowym i spolecznym,
aktywne poruszanie sie po rynku pracy oraz nabycie umiejetnosci okreslenia
optymalnego miejscapracy.

W listopadzie odbyly sie takze wspólne warsztaty pl.: "Moje szanse na ryn-
ku pracy" dla mlodziezy ze szkól ponadpodstawowych polskich i niemieckich,
majace na celu porównanie mozliwosci przygotowania mlodziezy do wejscia na
rynek pracy i znalezienia zatrudnienia w obu krajach.

Centra systematycznie wspólpracuja z lokalnymi mediami: przygotowuja
aktualne materialy i informacje, udzielaja wywiadów i odpowiedzi. Nawiazano
wspólprace z Redakcja Tygodnika "Praca i Ty", obejmujacego swym zasiegiem
województwo lubelskie i podkarpackie, specjalizujacego sie w zagadnieniach
zwiazanych z rynkiem zatrudnienia, praca zawodowa i rozwoju zawodowego.
Wkrótce ukaze sie w nim reklama Centrów z naszego województwa.

Jesli chodzi o inne dzialania, to nalezy wspomniec o tym, ze:
Pracownicy Lubelskiego Centrum uczestniczyli w opracowywaniu Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez udzial w pracach grupy pro-
gramowej Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich i funkcjonujacej w jej
ramach podgrupy Zatrudnienie. Opracowano cel wiodacy i cele operacyjne
strategii, w zakresie zatrudnienia oraz analize SWOT województwa.
PracownicyCIiPKZ- w wspóluczestniczaobecniew "Badaniach regionalnych
osób bezrobotnych zamieszkalych na wsi", których celem jest rozpoznanie
przyczyn i skutków bezrobocia na wsi oraz potrzeb i oczekiwan w zakresie za-
trudnienia bezrobotnych zamieszkalych na wsi. Dodano do ankiety pytania,
dotyczace celowosci organizowaniana wsi uslug doradców zawodowych, slu-
zacych pomoca mlodziezy i bezrobotnymz terenów wiejskich oraz organizacji
klubów pracy. Obecnie trwaja prace przy obliczaniuwyników.
Wspóluczestnictwo w opracowywaniu, rekrutacji uczestników i monitoro-
waniu Programu "Lubelska Wies 2000", realizowanego na podstawie rozpo-
rzadzenia Rady Ministrów z 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków
i trybu wspierania srodkami budzetu panstwa programów inicjowanych przez
samorzady.
Centra nasze równiez biora udzial w ogólnopolskiej akcji informacyjno-pro-
mocyjnej "Powitanie", organizowanej przez Zrzeszenie Studentów Polskich,
- sluzacej zacheceniu maturzystów do kontynuowania edukacji i pomoc im
w dokonaniu trafnego wyboru zawodu dostosowanego do ich predyspozycji
zawodowych i oczekiwan oraz przygotowaniu ich do wejscia na rynek pracy.
Reklama Centrów w Internecie, katalogach informacyjnych, targach eduka-
cyjnych itp.



WOJEWÓDZ7WO LUBELSKIE 51

Cele i kierunkidalszegorozwoju

Wspólpraca z pracodawcami w celu poznania: realnych wymagan i mozli-
wosci zatrudnienia klientów Centrów, jak równiez mozliwosci tworzenia wa-
runków do laczenia nauki z praca (np. okresowe zatrudnienie majace na celu
praktyczna nauke zawodu).
~ Szkolenie nowych doradców zawodowych z zakresu Zestawu do Samoba-

dania Hollanda.

~ Upowszechnianie dostepnosci do informacji i poradnictwa zawodowego
w zakresie planowania kariery dla mlodziezy i osób doroslych poprzez In-
ternet.

~ Staly monitoring rynku pracy, gromadzenie i aktualizowanie danych oraz
poszerzenie posiadanych zbiorów informacji o materialy i informacje o in-
stytucjach swiadczacych uslugi szkoleniowe i doradcze w zakresie podej-
mowania i prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.

~ Nasze województwo, jako jedno z siedmiu, bedzie uczestniczyc w realiza-
cji w 200l r. Programu Banku Swiatowego pt. ,,Aktywizacja obszarów
wiejskich" komponent przekwalifikowania, w sklad którego wchodzi pod-
komponent poradnictwo zawodowe - przewiduje sie objecie 30 000 osób
bezrobotnych z terenów wiejskich poradnictwem zawodowym (przygoto-
wanie ogólnego planu wykorzystania uslug, informacje dla potencjalnych
realizatorów uslug o dostepnosci Programu, identyfikowanie lokalnych re-
alizatorów uslug).

~ Uczestnictwo w realizacji Projektu "Lubelski Program Doskonalenia Kadr"
zgloszonego do programu Phare 2000 w aspekcie uslug dotyczacych szko-
len zawodowych i poradnictwa zawodowego dla osób zagrozonych bezro-
bociem w szczególnosci dla mieszkanców terenów wiejskich i malych
miast oraz pracowników restrukturyzowanych sektorów gospodarki oraz
dla pracowników szkolnictwa i sluzby zdrowia. Projekt zaklada, ze 5000
osób zostanie przeszkolonych, zdobedzie nowe kwalifikacje oraz zostanie
objetych indywidualnym poradnictwem zawodowym.
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Informacjao dzialalnosci centrów informacji i planowania kariery
zawodowej w województwie lubuskim

I. Bezrobocie jako kwestia spoleczna

Bezrobocie stalo sie faktem w 1989roku wraz z wydaniem ustawy z 29 grud-
nia 1989 roku powolujacej Rejonowe Biura Pracy. Od tego momentu jest trwa-
lym elementem rzeczywistosci spolecznej lat dziewiecdziesiatych i budzi zro-
zumiale zainteresowanie nauki i praktyki spoleczno-gospodarczej.

Dynamika, skala i struktura tego zjawiska, jak tez jego negatywne konse-
kwencje odczuwane coraz silniej nie tylko przez dotknieta brakiem pracy jed-
nostke, ale równiez przez cale spoleczenstwo, uzasadniaja teze, iz bezrobocie
stalo sie w Polsce nowa kwestia spoleczna.

Bezrobocie jako kwestia spoleczna:
dotyczy wiekszych grup i zbiorowosci cech polozenia,
polega na kumulacji negatywnych cech polozenia materialnego, spolecznego
lub politycznego,
jest odbierane przez grupe jako niesprawiedliwe (kryterium stanowi porów-
nanie wlasnego polozenia do aprobowanego spolecznego systemu wartosci
badz polozenia innych grup),
zaklóca prawidlowy rozwój grupy, a przez to wywoluje spoleczny niepokój
i wzburzenie,
jest zródlem napiec spolecznych, przez co wplywaja destrukcyjnie na rozwój
calego spoleczenstwa,
nie moze byc w pelni rozwiazane w ramach grupy, która dotknelo zagroze-
nie, przy pomocy dostepnychjej metod i mozliwosci,
moze byc rozwiazane tylko droga podjecia szerokich dzialan przez panstwo.

II.Sytuacjana lokalnym rynku pracy do konca wrzesnia 2000 roku

W wyniku reformy administracyjnej kraju w styczniu 1999 roku na mapie
Polski pojawilo sie województwo lubuskie. W sklad naszego województwa
wchodzi 11 powiatów: gorzowski, krosnienski, miedzyrzecki, nowosolski, slu-
bicki, strzelecko-drezdenecki, sulecinski, swiebodzinski, zielonogórski, zagan ski
i zarski.

Dzisiejszy rynek pracy cechuje sie duza konkurencja, na którym maja miej-
sce transakcje kupna pracy, czyli angazowania pracowników oraz transakcje
sprzedazypracy.

- - - - ----
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Do najwazniejszych cech polskiego rynku pracy zaliczyc mozemy:
gwahowny spadek zatrudnienia,
przeksztalcenia w strukturze pracujacych,
masowe bezrobocie.

W zwiazku z czym polski rynek pracy, który cechowal sie niedoborem sily
roboczej, w bardzo krótkim czasie przeksztalcil sie w rynek ojej nadmiarze.

Sytuacja lokalnego rynku pracy województwa lubuskiego w porównaniu
z rynkiem krajowymjest bardzo ciezka.

W koncu wrzesnia 2000 roku w ewidencji powiatowych urzedów pracy
województwa lubuskiego znajdowalo sie 83 723 bezrobotnych.

W populacji bezrobotnych przewazaja kobiety. Liczba bezrobotnych kobiet
wynosila 46 937 osób, co stanowilo 56,1% ogólu bezrobotnych. W porównaniu
z wrzesniem 1999 roku stan ten ulegl niewielkiej zmianie (56,5%). Jak mozna
zauwazyc, dla wiekszosci kobiet pozostawanie bez pracy jest sytuacja depry-
mujaca, obnizajaca ich samoocene i prowadzaca do izolacji spolecznej.

Rejonami o najwiekszej liczbie bezrobotnych byly:
· Nowa Sól - 13 540
· Zielona Góra - 13 199

· Gorzów Wlkp. - 11 805
· Zary - 9622
. Zagan - 8467
. Krosno - 6638
· Strzelce - 5021
· Miedzyrzecz - 4902
· Slubice - 4056
· Swiebodzin - 3304
· Sulecin - 3169

Stopa bezrobocia województwa lubuskiego we wrzesniu wynosila - 19,4%,
gdzie przy sredniej krajowej 14,0% zajmuje II miejsce w kraju.

W koncu wrzesnia biezacego roku w województwie lubuskim zarejestro-
wanych bylo 33 191 bezrobotnych z terenów wiejskich.

W porównaniu ze stanem z konca grudnia 1999 roku liczba bezrobotnych
zamieszkalych na wsi powiekszyla sie o 3062 osoby.

Liczba bezrobotnych absolwentów szkól ponadpodstawowych we wrzesniu
biezacegoroku wynosila4524 osoby,analogiczniew roku ubieglymliczbata
zwiekszyla sie o 187 osób.

W strukturze bezrobotnych absolwentów dominujacymi grupami byli ab-
solwenci szkól:
· zasadnicza szkola zawodowa
. policealne i srednie zawodowe
. srednie ogólne
. wyzsze
· pozostale

- 1891
- 1728
-464
-349
-92

-- --
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Wiek bezrobotnych ma duze znaczenie w realizacji polityki zatrudnienia.
Problem bezrobocia w województwie lubuskim dotyczy ludzi mlodych, któ-

rzy stanowia duzy odsetek zarejestrowanych w urzedzie pracy. Na koniec wrze-
snia 2000 roku na lokalnym rynku pracy ludzie mlodzi do 24 roku zycia stano-
wili najwieksza grupe osób, to jest 29,4%. Kolejna pod wzgledem liczebnosci
grupe stanowily osoby w wieku 35-44 lat - 26,1%.

Poziom wyksztalcenia bezrobotnych jest cecha róznicujaca bezrobotnych
i szansa na pozyskanie pracy. Najmniejsze szanse maja osoby o niskich kwalifi-
kacjach zawodowych i to one w przewazajacej czesci znajduja sie w rejestrach
powiatowych urzedów pracy. Wedlug stanu na koniec 2000 roku 72,0% popu-
lacji bezrobotnych posiadalo niskie kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoly
zawodowej lub szkoly podstawowej.

W ciagu dziewieciu miesiecy biezacego roku do urzedów pracy wplynelo
19 115 ofert. Natomiast w koncu wrzesnia 2000 roku w dyspozycji urzedów
pracy bylo 2292 ofert pracy. Oznacza to, ze na jedna oferte pracy w naszym
województwie przypadalo 37 osób bezrobotnych. Obecnie urzedy pracy znacz-
nie czesciej otrzymuja sygnaly o zamiarze zwolnien grupowych niz o nowych
miejscach pracy.

III. Rozwój Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze

CIiPKZ w województwie lubuskim funkcjonuje od l lipca 1999 roku. Jest
to placówka Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Zielonej Górze.

Budynek, w którym miesci sie Centrum gorzowskie, znajduje sie przy
ul. Slonecznej 41 A. Duzym udogodnieniem dla osób poszukujacych pracy jest
bardzo bliskie sasiedztwo powiatowego urzedu pracy, co wplywa równiez na
pozytywna wspólprace miedzy urzedami.

Natomiast Centrum zielonogórskie miesci sie przy ul. Dabrowskiego 69
i jest znacznie oddalone od PUP w Zielonej Górze.

Aktualne warunki lokalowe, w których funkcjonuja Centra, zapewniaja
wymagany standard swiadczonych uslug. Dysponujemy pomieszczeniami biu-
rowymi typu:
. sala informacji zawodowej,
. pokój do badan psychologicznych,
. czytelnia (Centrum Gorzów Wlkp.).

Kazdy pracownik ma odpowiednie warunki do pracy, zapewniajace mozli-
wosc nawiazywania kontaktu z klientem i dyskrecji prowadzonych rozmów.
Kazda przeprowadzona rozmowa sprzyja uzyskaniu szczerych wypowiedzi,
zdobyciu zaufania klienta i wytwarzania sie wlasciwej atmosfery.

l. Zadania CIiPKZ

. udzielanie klientom informacji zawodowej, porad indywidualnych, grupo-
wych (warsztaty, spotkania) oraz informacji telefonicznych,

- -- --



56 WOJEWÓDZ1WO LUBUSKIE

· gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o lokalnych
mozliwosciach ksztalcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym,

· gromadzenie i katalogowanie róznorodnych zbiorów informacji o lokalnym
rynku pracy,

· opracowywanie informacji dla osób bezrobotnych, poszukujacych pracy
w postaci ulotek, informatorów oraz plakatów z wykorzystaniem grafiki
komputerowej,

· aktualizowanie informacji w teczkach zawodoznawczych,
· prowadzenie badan psychologicznych okreslajacych przydatnosc kandyda-

tów do zawodu,
· wspólpraca z instytucjami:

poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
kuratorium oswiaty,
szkoly ijednostki szkolace,
powiatowe urzedy pracy,

· zorganizowanie i obsluga stoiska wystawienniczego na Krajowych Targach
"Edukacja dla Rynku Pracy",

· obsluga czytelni zawodoznawczej (Centrum Gorzów Wlkp.),
· prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczosci zwiazanej z uslugami Cen-

trum.

2. Kadra CIiPKZ

W gorzowskim Centrum pracuje:
· kierownik (psycholog) - 1 osoba
· doradca zawodowy - 2 osoby
· doradca edukacyjny - 1osoba
· psycholog - 1osoba

W zwiazku z niskimi wynagrodzeniami pracowników wystepuje duza
fluktuacja kadry. Ponadto 2 osoby (doradca zawodowy i psycholog) pracuja
w wymiarze 1/2etatu.

W zielonogórskim Centrum pracuje: doradca zawodowy - 6 osób, w tym
jedna osoba na umowe zlecenie.

3. Formy pracy (statystyka)

1) Poradnictwo indywidualne

Specyficzny charakter poradnictwa indywidualnego sprawia, ze z trudno-
scia poddaje sie wszelkim próbom ujmowania go w ramy statystyczne. Kazdy
problem jest inny i wymaga osobnego potraktowania. Jeszcze trudniej jest
uchwycic efekty. Szczególowa analiza wykazala jednak wieksza czestotliwosc
pojawiania sie niektórych problemów, które mozna by zaklasyfikowac do
4 glównych grup tematycznych:
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l) wybór zawodu,
2) doskonalenie zawodowe,
3) zatrudnienie,
4) inne.

W ciagu 11 miesiecy biezacego roku w województwie lubuskim udzielono
porad indywidualnych 414 osobom (Centrum gorzowskie 272 osoby, zielono-
górskie 142 osoby).

W roku 1999 z uslug w formie poradnictwa indywidualnego skorzystalo
498 osób, w tym 290 kobiet.

W roku biezacym w Centrum gorzowskim i zielonogórskim 131 osób pod-
dalo sie badaniom psychologicznym, których celem jest okreslenie przydatnosci
kandydatów do zawodu. Sa to miedzy innymi testy:
. Projekcyjny test drzewa,
. Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowosci Sanockiego,
. Zestaw do Samobadania Hollanda,
. Autotest - Zainteresowania i Preferencje Zawodowe (polskie wersje testu

dunskiego),
. Test Osobowosciowy Cattella, Eysencka,
. Strelau - Kwestionariusz Temperamentu,
. Osobowosc i Zainteresowanie - Erick Mittenecker,
. Thurstone - Kwestionariusz Temperamentu.

2) Poradnictwo grupowe

Poradnictwo zawodowe nie zawsze musi przybierac charakter indywidual-
ny, moze miec takze forme grupowa, jezeli pomocy w tym zakresie potrzebuje
wiecej osób.

W naszych Centrach poradnictwo grupowe cieszy sie coraz wiekszym za-
interesowaniem wsród osób poszukujacych pracy, którego celem jest nabycie
umiejetnosci poszukiwania zatrudnienia, tak by bylo ono owocne.

W 1999 roku w poradnictwie grupowym w województwie lubuskim w 67
spotkaniach uczestniczylo 765 osób, w tym 316 kobiet.

Natomiast w ciagu 11 miesiecy biezacego roku w województwie lubuskim
zostalo zorganizowanych 116 spotkan, w których uczestniczylo 1453 klientów
(Centrum gorzowskie 62 spotkania - 687 klientów, zielonogórskie 54 spotkania
- 766 osób).

Rozpropagowanie wsród naszych klientów tego typu aktywizacji zawodo-
wej daje wymierne efekty. Na tych warsztatach uczestnicy ucza sie, jak prawi-
dlowo napisac CV i list motywacyjny, zapoznaja sie z technikami poszukiwania
pracy, z zasadami prezentacji sie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz po-
znaja swoje slabe i mocne strony.

Glównymi tematami spotkan byly miedzy innymi:
. Aktywne metody poszukiwania pracy,
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. Wejscie na rynek pracy - absolwenci,

. Jak skladac oferte pracy?

. Sztuka autoprezentacji,

. Radzenie sobie z psychologicznymi skutkami zwolnienia z pracy.

3) Informacja zawodowa

Obecnie w wiekszym stopniu niz dotychczas nasi klienci poszukuja wiary-
godnej informacji.

Centra oferuja swym klientom komplementarne informacje na temat:
. szkól i uczelni,
· jednostek szkolacych,
. czasopism, ulotek, wzorów zyciorysów i listów motywacyjnych,
. filmów na temat poszczególnych zawodów,
. programów komputerowych (np. Doradca 2000),
. metod aktywnego poszukiwania pracy itp.

Z tych i innych (np. informacji telefonicznych) informacji zawodowych
w województwie lubuskim skorzystalo w 1999roku 811 osób.

Natomiast w roku biezacym z informacji zawodowej indywidualnej skorzy-
stalo 1849 osób (Centrum gorzowskie 1216 osób, zielonogórskie 633 osoby),
informacji zawodowej grupowej udzielono 1239 osobom (Centrum gorzowskie
372 osoby, zielonogórskie 867 osób).

Tematami spotkan informacyjnych grupowych byly:
. Wejscie na rynek pracy - wspólczesny rynek pracy,
· Zaplanuj swoja kariere,
. Komunikacja interpersonalna - rozmowa z pracodawca,
. Trafnie wybieramy szkole i przyszly zawód,
. Jak nie zostac bezrobotnym?

Aby jednak informacje przekazywane przez naszych pracowników byly
przyswajane, staramy sie przekazac je w formie atrakcyjnej za pomoca zrózni-
cowanych metod, które wzbudzaja zaciekawienie i uwage zainteresowanego.
Miedzy innymi systematycznie opracowywane sa przez gorzowskie Centrum
informacje dla osób bezrobotnych i poszukujacych pracy w postaci ulotek, pla-
katów, informatorów z wykorzystaniem grafiki komputerowej, np.:

Praktyczne rady dla poszukujacych pracy,
Zyciorys - CV,
List intencyjny,
Co decyduje, ze ludzie otrzymuja prace,
Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawca,
Autoprezentacja pozytywna,
Jak poszukiwac wiadomosci na temat pracodawców,
Zanim przyjmiesz oferte,
Zawody przyszlosci itp.
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Nasi klienci korzystaja równiez ze zbiorów multimedialnej informacji za-
wodowej, np.:
. Doradca 2000,
. Trening - zniszcz stres,
. Trening - wizje kariery,
. Zawody przyszlosci,
. Zawody z komputerem,
. Uczelnie Wyzsze.

4. Klienci

KlientaminaszychCentrówsa przedewszystkim:osoby bezrobotnei po-
szukujacepracy,mlodziez,absolwencii osobyniepelnosprawne.

Tabela l. Liczba klientów korzystajacych z poradnictwa i informacji zawodowej w CIiPKZ
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze

Z przedstawionej powyzej tabeli wynika, ze rola doradców i psychologów
na rzecz klientówjest róznorodna.

Nasi klienci oczekuja od nas:
udzielenia pomocy w wyborze odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwa-
lifikacjami i umiejetnosciami,
udzielania pomocy w wyborze odpowiedniego rodzaju szkolenia (przyczyna:
wzrost wymagan przez pracodawców oraz popytu na niektóre zawody itp.),
wskazania metod aktywnego poszukiwania pracy (klienci maja swiadomosc,
ze biernosc nie poplaca),
zrozumienia i wsparcia psychicznego,
pomocy w napisaniu dokumentów niezbednych przy ubieganiu sie o zatrud-
meme,
okreslenia predyspozycji zawodowych.

5. Wspólpraca z instytucjami

CIiPKZ w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wspólpracuje z wieloma in-
stytucjami, dla których pomoc osobie zagubionej, sfrustrowanej w dzisiejszej
rzeczywistoscijest zadaniem priorytetowym.

Nawiazywanie wspólpracy nastepuje w sposób: osobisty, listowny lub
przez srodki masowego przekazu itp.

- ---- - - --

Lp. Rok Pomdnictwo Pomdnictwo Infonnacja Razem
indywidualne grupowe zawodowa

I 1999 790 765 811 2366
2 2000 414 1453 3088 4955
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Do tychjednostek mozemy zaliczyc:
1) Powiatowe urzedy pracy - wspólpraca polega na:

zorganizowaniu, przeprowadzeniu spotkan dla pracowników urzedów
pracy na temat:
. "Jak radzic sobie ze stresem"
. "Syndrom wypalenia zawodowego"
. "Trening prawidlowej komunikacji"
. "Jak radzic sobie w konfliktowych sytuacjach z klientami"
organizowaniu i przeprowadzeniu kilkudniowych warsztatów aktywnych
metod poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych kierowanych przez
urzedy pracy.

2) Pedagog szkolny - wspólpraca cieszy sie coraz wiekszym zainteresowaniem
mlodziezy.Nasze dzialania polegaja na:

organizowaniu i prowadzeniu spotkan aktywizujacych uczniów ostatnich
klas szkól zawodowych, srednich i policealnych; tematami spotkan byly
informacje na temat:
. wspólczesnego rynku pracy
. sposobów poszukiwania pracy
. przygotowania sie do rozmowy kwalifikacyjnej

3) Poradnia psychologiczno-pedagogiczna:
przedstawienie zakresu uslug gorzowskiego Centrum (np. na temat te-
stów),
kierowanie osób z problemem nie kwalifikujacym sie do poradnictwa za-
wodowego, a który wymaga interwencji specjalistów z poradni.

4) Pogotowie opiekuncze:
- spotkanie grup starszych na temat wyboru zawodu i sytuacji na lokalnym

rynku pracy.
5) Kuratorium Oswiaty:

- otrzymalismy aktualne informatory o szkolach ponadpodstawowych.
6) Stowarzyszenie Wspierania Malej Przedsiebiorczosci - Dobiegniew

zaproszenie Centrum do udzialu w seminarium V Programu Ramowego
Unii Europejskiej w Dobiegniewie,
stala wspólpraca.

7) Srodki masowego przekazu:
a) prasa

. "Gazeta Wyborcza" - wywiad na temat: "Sytuacja absolwentów na
rynku pracy",

. stala wspólpraca,

. "Gazeta Lubuska" - Centrum gorzowskie ma nr telefonu 722 80 25
umieszczony w codziennej prasie jako poradnictwo zawodowe dla
bezrobotnych;
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Centrum zielonogórskie ma swoje okienko - Rady dla poszukujacych za-
trudnienia,
. przekazywanie informacji na temat dzialalnosci Centrum,
. "Gielda" Gorzowska Gazeta Ogloszeniowa - przekazywanie informa-

cji na temat dzialalnosci Centrum,
. rejestracja ofert pracy z ogloszen prasowych - prasa lokalna.

b) media
. TVP - Poznan - wywiad z Kierownikiem Centrum i uczestnikami

warsztatów aktywnych metod poszukiwania pracy,
. Radio Gorzów - wywiad z Kierownikiem Centrum na temat dzialalno-

sci placówki,
. Radio Indeks - tocza sie rozmowy na temat rozpoczecia cyklicznych

spotkan.
8) Zachodnia Izba Gospodarcza - udzial Centrum w Krajowych Targach

"Edukacja dla Rynku Pracy" (stoisko WUP).
9) PKP Szczecin - w wyniku realizacji programu restrukturyzacji PKP utwo-

rzona zostala Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej. Jej celem nad-
rzednym jest prowadzenie szkolen aktywizujacych dla pracowników prze-
widzianych do odejscia badz zmiany stanowiska pracy w PKP. W zwiazku
z tym dyrekcja PKP zwrócila sie do nas z prosba o przeszkolenie pracow-
ników na stanowisko instruktora doradztwa zawodowego.

]O) Jednostki Szkolace:
. ciagla wymiana informacji na temat rodzaju dzialalnosci jednostek

szkolacych,
. opracowany przez Centrum informator jednostek szkolacych na terenie

województwa lubuskiego.
] ]) Lider wiejski - w zwiazkuz utrzymujacymsie duzymbezrobociemna ob-

szarach wiejskich, CIiPKZ w Gorzowie Wlkp., przeszkolilo grupe liderów
wiejskich. Celem liderów jest udzielanie bezposredniej pomocy i wspól-
praca z bezrobotnymi mieszkancami wsi.

]2) Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - pomoc w usamodzielnieniu i inte-
gracja ze srodowiskiem.

]3) W marcu biezacego roku przez gorzowskie Centrum zostala opracowana:
"Analiza ofert pracy i zawodów bezrobotnych 5 rejonów województwa lu-
buskiego za rok 1999".
Póltoraroczna dzialalnosc CIiPKZ w województwie lubuskim oceniamy ja-

ko efektywny proces zwalczania bezrobocia w naszym województwie. Zauwa-
zamy równiez ciagly wzrost zainteresowania naszymi uslugami.

---
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Poszukiwanie nowych rozwiazan i partnerów do realizacji zadan
z zakresu poradnictwa zawodowego przez CliPKZ

w województwie lódzkim

Nowa sytuacja gospodarki rynkowej stawia spoleczenstwu, glównie czesci
aktywnej zawodowo, odmienne wymagania. Szczególnie cenne okazuja sie takie
cechyjak: aktywnosc, inicjatywa, gotowosc do odejmowania ryzyka itp.

Pojawily sie nowe mozliwosci i zagrozenia - z jednej strony mozliwosc
uruchomienia wlasnej dzialalnosci gospodarczej, z drugiej zagrozenie bezrobo-
ciemjako staly element gospodarki rynkowej.

W obecnej sytuacji spolecznej zaniklo to, co stanowilo dotychczasowa pod-
stawe poradnictwa zawodowego, mianowicie - planowanie spoleczne. Dzis
trudno jest przewidziec kierunek zmian, bowiem zachodzace przeksztalcenia
nie sa nastawione na planowany rozwój, nie sa przez kogokolwiek koordyno-
wane, porzadkowane i kontrolowane.

W tej sytuacji planowanie przyszlosci zawodowej nie moze byc dazeniem
do zdobycia jednego zawodu na cale zycie, czy tez zdobyciem zawodu wyko-
nywanego w jednym zakladzie pracy.

Nie wystarcza juz placówki adresujace swe uslugi do osób bezradnych,
których zmiany planów zawodowych i zawodowej aktywnosci wymuszone zo-
staly czynnikami czesto od nich niezaleznymi,jak zmiany w przedsiebiorstwie,
choroba, pobyt w wiezieniu.

Obecnie obok osób bezradnych pojawiaja sie osoby zaradne, a wiec te, któ-
re nie tyle sa zmuszone do zmiany zawodu przez sytuacje losowe, ile same chca
zmienic lub zdobyc nowy zawód i poszukuja w tym pomocy.

W stosunku do nowych klientów nalezy wiec rozszerzyc oferte uslug
i zmodyfikowac swoje dzialania.

Ponadto, ciagle zmieniajaca sie sytuacja polityczno-gospodarcza stawia
przed spoleczenstwem nowe zadania. Przystosowanie sie do nowych zmian nie
jest latwe.

Trzeba uczyc sie nowego sposobu patrzenia na swiat, innego myslenia, po-
trzebne sa wiec dzialania zwiazane z profilaktyka bezrobocia, a adresowane
glównie do mlodziezy starszych klas szkól ponadpodstawowych.

Wychodzac niejako naprzeciw tym oczekiwaniom, a tym samym dostoso-
wujac swoja oferte do zmieniajacych sie oczekiwan Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej w Lodzi podjelo wiele niestandardowych dzialan,
a oto niektóre z nich:

--



64 WOJEWÓDZ7WO LÓDZKIE

1. Upatrujac szanse zmniejszania bezrobocia poprzez kreowanie postaw przed-
siebiorczych Centrum lódzkie, jako pierwsze w województwie, a nastepnie
pozostale Centra na podstawie przekazanego programu i listy instytucji
wspierajacych i uczestniczacych, zorganizowalo tygodniowe seminarium
dla osób zainteresowanych podjeciem dzialalnosci gospodarczej. Szeroka
informacja w lokalnych mediach sprawila, iz zainteresowanie ta propozycja
przeszlo nasze oczekiwania. Trzeba bylo dokonywac zapisów z uwagi na
ograniczona liczbe miejsc. W rezultacie w seminarium uczestniczylo 68
osób, które zmotywowane, samodzielnie poszukiwaly odpowiedzi na pyta-
nia zwiazane z prowadzeniem wlasnej firmy.

W programie seminarium znalazly sie takie zagadnienia jak:
· Ogólne zasady rozpoczynania dzialalnosci gospodarczej;
· Mozliwosci pozyskania lokalu na dzialalnosc gospodarcza;
· Zasady oplacania podatku dochodowego od osób fizycznych prowa-

dzacych dzialalnosc gospodarcza;
· Zasady oplacania skladek na ubezpieczenie spoleczne;
· Instytucjewspierajacemalaprzedsiebiorczosc;
· Zasady tworzenia biznes planu.

Jak wynikalo z rozmów, uczestnikami spotkan seminaryjnych byly oso-
by, które wlasciwie finalizowaly swój pomysl na wlasna firme, jak i takie,
które dopiero "dojrzewaly" do podjecia takiej decyzji, a udzial w se-
minarium mial rozwiac powstale watpliwosci.

Seminarium zakonczylo sie przedstawieniem uczestnikom propozycji
okreslenia ich preferencji zawodowych w aspekcie cech ulatwiajacych
prowadzenie wlasnego przedsiebiorstwa.

Z propozycji tej skorzystalo 12osób.
Myslimy o kolejnych edycjach tego przedsiewziecia, a moze nawet

o spotkaniach poruszajacych tematyke przedsiebiorczosci w aspekcie bar-
dziej specjalistycznym.

Nalezy tutaj podkreslic szalenie zyczliwy udzial i pomoc partnerów ze-
wnetrznych, bez których udzialu realizacja powyzszego przedsiewziecia nie
bylaby mozliwa.

2. Wspólnie z Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi opraco-
wano projekt dla mlodziezy ze szkól rolniczych naszego województwa
wchodzacych na rynek pracy, który znalazl uznanie w oczach Ministerstwa
Pracy i Polityki Socjalnej i zostal przez Ministerstwo dofinansowany.

Projekt zakladal:
· Przeprowadzenie wsród uczniów ostatnich klas szkól rolniczych ankiety

pozwalajacej okreslic ich oczekiwania zwiazane z mozliwoscia wprowa-
dzenia zajec z problematyki dotyczacej rynku pracy,· opracowanie podrecznika dla nauczycieli oraz materialów cwiczeniowych
dla uczniów, obejmujacych czesc psychologiczna (budowanie pozytyw-
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nego obrazu wlasnej osoby, komunikacje interpersonalna, radzenie sobie
ze stresem, podstawy asertywnosci, planowanie przyszlosci) oraz czesc
zwiazana z poruszaniem sie po rynku pracy (tendencje i perspektywy ryn-
ku pracy, drogi poszukiwania pracy, przygotowanie zyciorysu i listu mo-
tywacyjnego, rozmowe z pracodawca oraz informacje o uprawnieniach
absolwenta w urzedzie pracy),

. przeszkolenie nauczycieli i doradców zawodowych z powiatowych urze-
dów pracy majacych wspólnie realizowac program w szkolach,

. realizacje programu przez przeszkolone osoby.
Bralismy udzial we wszystkich fazach realizacji programu od tworzenia

projektu, poprzez tworzenie zawartosci podrecznika i materialów cwicze-
niowych, szkolenie nauczycieli i doradców zawodowych, az po opracowa-
nie ostatecznej wersji przygotowanych materialów.

Mozna w tym miejscu zadac pytanie, dlaczego mlodziez ze szkól rolni-
czych i srodowisk wiejskich zwrócila nasza uwage.

Odpowiedzjest prosta. Wodniesieniu do tej mlodziezy, tak napraw-
de poradnictwo zawodowe nie jest z reguly realizowane, a utrudniony do-
step do placówek poradnictwa z uwagi na, z jednej strony - lokalizacje
szkól, a z drugiej - ograniczone mozliwosci finansowe powoduja, iz jest
ona pozbawiona mozliwosci korzystania z dobrodziejstwa pomocy dorad-
czej. Ponadto, w udzielonych w ankietach odpowiedziach znalazlo po-
twierdzenie nasze zalozenie o braku identyfikacji absolwenta szkoly rolni-
czej ze swoja szkola oraz o bardzo niskim poczuciu wlasnej wartosci.

Poprzez realizacje programu chcielismy pomóc im zmienic postawe
wobec siebie, wzmocnic wiare we wlasne mozliwosci oraz wyposazyc
w wiedze zwiazana z rynkiem pracy.

3. Kolejnym naszym dzialaniem realizowanym wspólnie z partnerem zewnetrz-
nym byl program realizowany z Izba Rzemieslnicza równiez dofinansowy-
wany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Wspólnie opracowany program byl adresowany do mlodziezy ze Szkoly
Rzemiosl i uczacej sie zawodu w warsztatach rzemieslniczych oraz do wy-
chowanków z domów dziecka.

Celem tego programu bylo zwiekszenie szans tej mlodziezy na rynku
pracy poprzez nauke obslugi komputera i ksztaltowanie poprawnych za-
chowan zwiazanych z poszukiwaniem pracy.

Pomysl na realizacje tego projektu podsunelo samo zycie.
Po pierwsze - te droge ksztalcenia zawodowego wybieraja osoby

o odpowiednim nastawieniu do nauki w ogóle, czesto wykazujace duze
braki w wyksztalceniu ogólnym, sposobie postrzegania i oceniania faktów
i otaczajacej rzeczywistosci, majace problemy w formulowaniu wlasnych
mysli i wypowiedzi ustnych, oraz o mniejszym poczuciu wartosci.



66 WOJEWÓDZ7WO LÓDZKIE

Po drugie - praktyka wskazuje, ze najczesciej w momencie uzyskania
tytulu czeladniczego przez bylego ucznia, pracodawca nie jest zaintereso-
wany dalszym jego zatrudnieniem. Mlody czlowiek posiadajacy podstawy
umiejetnosci zawodowych i certyfikat upowazniajacy do wykonywania za-
wodu musi szukac pracy.

Realizowany program pozwolil tej mlodziezy na zdobycie umiejetnosci
obslugi komputera w zakresie podstawowym, ale takze poprzez specjalny
program zajec realizowanych przez pracowników Centrum, obejmujacy
specjalne cwiczenia dotyczace:
. uswiadomienia roli i znaczenia wiedzy, umiejetnosci zawodowych, ko-

niecznosci planowania, przewidywania i podejmowania wlasciwych de-
cyzji w zyciu zawodowym,

. znaczenia pozytywnego obrazu samego siebie,

. samopoznania,
· poglebiania swiadomosci dotychczasowych osiagniec,
. tworzenia wlasnej charakterystyki i mówienia o tym w obecnosci In-

nych,
· poruszania sie po rynku pracy,
. umozliwil jego uczestnikom podjecie pierwszej próby zetkniecia sie

z faktycznymi wymaganiami i oczekiwaniami rynku pracy i przekrocze-
nia bariery wynikajacej z ograniczen zwiazanych z ich poziomem inte-
lektualnym.

4. Stosowana przez wszystkie Centra w województwie lódzkim metoda promo-
cji w celu pozyskiwania nowych partnerów oraz badania zapotrzebowania na
nowe uslugi jest ich udzial w róznego typu targach zwiazanych z problema-
tyka doradztwa i rynku pracy.

W roku biezacym Centra uczestniczyly w nastepujacych imprezach tar-
gowych:
. Targi Edukacyjne zorganizowane przez Kuratorium Oswiaty w Lodzi,
. Dni Kariery - Targi zorganizowane przez Stowarzyszenie Studentów

AEISEC w Lodzi,
. Targi Pracy w Skierniewicach,
. Targi Przedsiebiorczosci i Pracy w Piotrkowie Trybunalskim,
. Targi Doradztwa, Szkolenia i Posrednictwa Pracy w Lodzi,
. Targi Pracy - zorganizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST.

Kazdorazowostoisko Centrów cieszy sie bardzo duzym zainteresowaniem
odwiedzajacych,gdyz moga oni tam uzyskacpotrzebnedo poszukiwaniapra-
cy informacje i umówic sie na rozmowedoradczaw Centrum.

Ponadto w trakcie kazdej z wymienionych imprez doradcy Centrów
prowadza - w ramach imprez towarzyszacych - warsztaty zwiazane
z problematyka rynku pracy, które zawsze ciesza sie duza popularnoscia.
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Stanowi to potwierdzenie duzego zainteresowania na ten rodzaj uslug ze
strony osób, które w sposób coraz bardziej skuteczny chca ksztaltowac
swoja kariere zawodowa i pochodza do tego zagadnienia w sposób swia-
domy i racjonalny.

5. W ramach dzialan ukierunkowanych na rozszerzenie oferty Centrów na
lokalnym rynku, w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach zostaly uruchomio-
ne "Sklepy z ofertami pracy".

Sa to miejsca, w których wszystkim poszukujacym pracy oferuje sie in-
formacje o wolnych miejscach pracy sezonowej, krótkoterminowej, a takze
stalej pozyskanej z prasy lokalnej, wojewódzkiej, krajowej, Biuletynu
Sluzby Cywilnej, bezposrednio od pracodawców oraz z Internetu.

W "Sklepach z ofertami pracy" udostepnia sie takze zainteresowanym
ulotki informacyjne, dotyczace szkolen, zasad poszukiwania pracy, a po-
nadto klienci maja mozliwosc przygotowania wspólnie z doradcami doku-
mentów niezbednych przy poszukiwaniu pracy oraz przygotowania sie do
rozmowy kwalifikacyjnej.

Maja, równiez mozliwosc skorzystania z telefonu w celu odbycia roz-
mowy z pracodawca.
Na zakonczenie tego wystapienia chcialabym zwrócic uwage, na dostrzega-

ne zmiany zachodzace w zakresie poradnictwa zawodowego, które dotycza ce-
lów dzialania instytucji jakimi sa Centra Informacji i Planowania Kariery Za-
wodowej, a przede wszystkim na modyfikacje celów osób, których osobiste
cele, dazenia i potrzeby modyfikuja istote dzialan podejmowanych w ramach
poradnictwa zawodowego przez te instytucje.
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I. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie jako nowa forma uslugi w poradnictwie zawodowym

Pod koniec 1999 roku rozpoczelo dzialalnosc Centrum w Krakowie. W sy-
tuacji postepujacej restrukturyzacji zatrudnienia w zakladach pracy, utrzymuja-
cego sie bezrobocia ludzi mlodych konczacych swa edukacje w Krakowie oraz
poglebiajacego sie problemu ludzi z róznych przyczyn wielokrotnie rejestruja-
cych sie w urzedach pracy - pojawienie sie Centrum jako wojewódzkiej jed-
nostki doradczej stanowilo dla zespolu powazne wyzwanie.

Centrum IiPKZ stawia przed sobadwa cele:

. Zapewnienie powszechnegodostepu do informacji zawodowej oraz infor-
macji o rynku pracy w województwie, kraju i za granica,

. Pomoc osobom doroslym i mlodziezy w sprawnym wejsciu, funkcjonowa-
niu i utrzymaniu sie na rynku pracy.

Traktujemy dzialalnosc Centrum jako nowa forme uslugi w poradnictwie
zawodowym - nowa, ze wzgledu na Klienta, do którego juz adresujemy i chce-
my kierowac naszeuslugi.

W odróznieniu od powiatowych urzedów pracy, które swiadcza uslugi dla
osób bezrobotnych, nasz Klient pojmowany jest znacznie szerzej i tak wlasnie
postrzegamyswa role na rynku uslug doradczych.

Podstawowa funkcja Centrum jest pomoc jego klientom w nastepujacych
dziedzinach:

. Dostarczanie aktualnej informacji zawodowej i informacji o rynku pracy,
szczególnie o wystepujacym i przewidywanym zapotrzebowaniu na kwalifi-
kacje i umiejetnosci zawodowe kadry oraz o warunkach i mozliwosciach ich
uzyskania,

. Przygotowanie sie do podjecia pierwszej pracy zawodowej i sprawne wejscie
na rynek pracy,

· Planowanie rozwoju zawodowego zgodnie z oczekiwaniami, predyspozy-
cjami, kwalifikacjami zawodowymi (posiadanymi oraz mozliwymi do uzy-
skania), warunkami rynku pracy oraz warunkami spolecznymi,

· Utrzymanie sie na rynku pracy w sytuacji rosnacej konkurencji kadr i unik-
niecie problemu zwiazanego z wykluczeniem zawodowym,

· Ponowne zatrudnienie po okresie dezaktywizacji zawodowej.

---



--
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Nadrzednym jednak celem mieszczacym sie w kategorii zmiany postaw jest
ksztaltowanie nowego podejscia ludzi do problematyki ich funkcjonowania
w swiecie pracy.

Dlugoletni okres poprzedniego systemu politycznego powiazany z bezrobo-
ciem ukrytym i stagnacja zatrudnienia nie tworzyl warunków do planowania swej
kariery zawodowejprzez wchodzacychna rynek pracy czyjuz pracujacych.

Raz uzyskane kwalifikacje mialy raczej stala wartosc, a dyplom technika
czy magistra w okreslonych dziedzinach, przy dobrych ukladach wewnetrznych
firmy, oznaczal praktycznie dlugoletnia gwarancje zatrudnienia.

Po roku 1989 sytuacja zaczela sie diametralnie zmieniac. Nowy system
spoleczno-gospodarczy i zwiazany z nim wolny rynek, wyzwolil naturalne me-
chanizmy ekonomiczne, a wraz z nimi konkurencje na rynku pracy.

Na przestrzeni lat 1990-1993 stopa bezrobocia systematycznie rosla:
w skali kraju wynosila ona: od 6,I%, poprzez 11,4%do 13,6%,
a w skali województwa krakowskiego: od 3,4% poprzez 6,2% do 8,7%.

O ile jednak pierwszy etap transformacji gospodarczej zwiazany byl z reje-
stracja w urzedach pracy osób niekoniecznie poszukujacych zatrudnienia,
a raczej korzystajacych z mozliwosci socjalnych, jakie dawala ustawa o zatrud-
nieniu,o tyle w ciaguostatnichdwóch lat widocznejest juz nasilenieprocesu
restrukturyzacji zatrudnienia, ograniczanie podazy miejsc pracy i rosnacy pro-
blem niektórych grup spoleczno-zawodowych z podjeciem i utrzymaniem za-
trudnienia. Utrata pracy staje sie dla wielu osób wielkim problemem zwlaszcza
jesli z tym faktem zwiazane sa niedostosowane kwalifikacje zawodowe, nieod-
powiedni poziom wyksztalcenia, brak dodatkowych umiejetnosci zawodowych
oczekiwanych (poza kwalifikacjami) przez pracodawców, czy tez wiek powyzej
40 lat. Ludzie dotknieci taka sytuacja - to jedna grupa naszych klientów, beda-
cych takze klientami powiatowych urzedów pracy.

Kolejna grupa adresatów naszych uslug to ludzie mlodzi, jeszcze slabo
przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy, aczkolwiek pojawiaja sie juz
symptomy rozszerzajacej sie edukacji w tym zakresie, swiadczonej przez niektó-
re szkoly czy biura karier.

Proces prowadzacy do zatrudnienia mlodziezy moze miec rózne aspekty:
po pierwsze - nauka poszukiwania pracy i prezentacji wlasnych mozliwosci
zawodowych wobec pracodawcy, czesto wylonienie tych pozytywów, które
sam mlody czlowiek nie zauwaza czy nie umie o nich mówic,
po drugie - praca nad zmiana postaw. Pojawiaja sie coraz czesciej mlodzi
ludzie przekonani o swej wysokiej wartosci zawodowej, nastawieni na uzy-
skanie konkretnej pracy dajacej tez odpowiednio wysoka gaze, jakby nie do-
strzegajac znaczacej ilosci kandydatów do pracy o podobnych walorach
(wyzsze wyksztalcenie, znajomosc jezyków obcych, znajomosc programów
komputerowych). Brak jest realnej oceny rynku i spojrzenia na swa indywi-
dualna sytuacje, na fakt konkurencji, brak praktyki zawodowej. Nie oznacza
to tlumienia pewnosci siebie w prezentowaniu swych atutów na rynku pracy,
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ale raczej nauczenia innego spojrzenia: czasem lepiej podjac prace nizej
platna i nie do konca na wyobrazanym przez siebie stanowisku, ale za to na-
uczyc sie funkcjonowania w swiecie pracy, przejscia z roli czlowieka niedo-
swiadczonego do roli pracownika z praktyka, co jest waznym argumentem
w dalszym zatrudnianiu,
po trzecie - ludzie swiadomi sytuacji na rynku pracy i korzystajacy z uslug
Centrum jako jednostki wspomagajacej zaplanowanie indywidualnej kariery
zawodowej i korzystne usytuowanie sie ma rynku pracy.
Adresatem naszych uslugjest tez czlowiek obecnie pracujacy, który chociaz

aktualnie nie odczuwa zagrozenia zawodowego, stara sie obserwowac sytuacje
na rynku pracy i zabezpieczyc swa pozycje rozwijajac kwalifikacje czy tez
zmieniajac je. Uksztaltowanie takich postaw w swiadomosci spolecznej i nawy-
ku korzystania z informacji zawodowej i doradztwa wymagajednak czasu. Tego
typu klientów jest jeszcze niewielu. W tym kierunku chcielibysmy podjac dzia-
lania - to znaczy upowszechnic role Centrum jako jednostki doradczej, swiad-
czacej uslugi o charakterze prewencyjnym w utrzymaniu sie na rynku pracy pod
warunkiem, ze prace w tym zakresie rozpocznie sie odpowiednio wczesniej.

II. Co zrealizowalismy do tej pory? (wg stanu na 11 grudnia 2000 r.)

W celu zachecenia klientów do korzystania z uslug Centrum staralismy sie
realizowac zróznicowane formy dzialalnosci.

Z indywidualnej informacji zawodowej skorzystalo w ciagu biezacego
roku 1219 osób.

Nalezy podkreslic, ze potrzeba korzystania z tej informacji najbardziej wi-
doczna jest u ludzi z wyzszym wyksztalceniem, a w dalszej kolejnosci - u osób
ze srednim i policealnym zawodowym.

Struktura osób korzystajacych z indywidualnej informacji zawodowej - wg
róznych cech przedstawiala sie nastepujaco:

60% korzystajacychz indywidualnejinformacjizawodowej stanowilykobiety
31% absolwenci szkól,
57% - osoby bezrobotne i poszukujace pracy zarejestrowane w PUP.
Indywidualnym poradnictwem zawodowym objetych zostalo w ciagu ro-

ku 2000 - 215 osób.

Nie jest to ilosc jeszcze nas zadowalajaca, ale wynika z faktu docierania
z informacja o naszych uslugach do róznych srodowisk i osób indywidualnych
i stopniowego wzrostu zainteresowania naszymi uslugami.

Nalezy zaznaczyc, ze poradnictwo indywidualne traktowane jest jako pro-
ces doradczy zwiazany z etapami pracy z klientem az do momentu podjecia
decyzji zawodowej, rozwiazania problemu czy tez ustalenia planu rozwoju za-
wodowego:
. Etappierwszyzwiazanyjest z poznaniemsytuacjiklienta,
. Etap drugi - z dzialaniem wedlug ustalonego planu,



---

72 WOJEWÓDZTWO MALOPOLSKIE

. Etap trzeci sluzy ocenie wyników uzyskanych w trakcie procesu doradcze-
go i podsumowaniu pracy.
Zauwazalny jest wzrost klientów indywidualnego poradnictwa zawodowe-

go, co oznacza, ze Centrum zaczyna funkcjonowac w swiadomosci ludzi doro-
slych potrzebujacych informacji i doradztwa zawodowego.

W ciagu trzech kwartalów br. doradcy zawodowi przeprowadzili 400 spot-
kan doradczych.

Struktura klientów indywidualnego poradnictwa zawodowego przedstawia
sie nastepujaco:

kobiety (64%),
ludzie z wyzszym wyksztalceniem (46%) oraz srednim i policealnym zawo-
dowym, co swiadczy o tym, ze w grupie tej nabiera znaczenia fakt planowa-
nia drogi rozwoju zawodowego,
osoby bezrobotne i poszukujace pracy zarejestrowane w PUP - 38%,
osoby pracujace, ale reagujace juz na sytuacje na rynku pracy - 13%,
osoby w wieku do 34 lat - 29%.

Centrum realizuje takze grupowe formy pracy z klientami.
Staramy sie róznicowac nasza oferte i docierac do róznych klientów.
Jednak zasadniczy trzon pracy o charakterze grupowym stanowily

uslugi wspomagajace procesy restrukturyzacji zatrudnienia adresowane
albo do partnerów instytucjonalnych badz do osób bezposrednio zagrozo-
nych skutkami restrukturyzacji:

Oto przyklady:
Realizacja programu Kolega doradca. Byla to jedna z form pomocowych

zwiazanych z restrukturyzacja zatrudnienia Huty im. Sendzimira, której realiza-
cje rozpoczeto w 1999 roku.

Warsztaty te zwiazane byly programowo z tzw. idea wsparcia spolecznego,
w którym to modelu istotna role odgrywa wsparcie kolezenskie udzielane oso-
bom odchodzacym z restrukturyzowanego zakladu. Celem programu "Kolega
Doradca" bylo przygotowanie wybranej grupy pracowników HTS do pelnienia
takiej wlasnie roli i zdobycia wiedzy i umiejetnosci z zakresu: pomocy swoim
kolegom w przygotowaniu sie na sytuacje utraty pracy, zapobieganiu izolacji
odchodzacych pracowników, zapewnienia kolezenskiego wsparcia, pomaganiu
w tworzeniu realnego planu ponownego wejscia na rynek pracy.

W biezacym roku przygotowano do pelnienia tej roli 15 osób.
Warsztaty grupowe ze zwalnianymi pracownikami HTS zainteresowanymi

kontraktami szkoleniowymi. Centrum organizuje spotkania warsztatowe dla
kierowanych pracowników HTS. Celem spotkan jest przekazanie niezbednych
informacji o rynku pracy Krakowa i województwa, jego szansach i zagrozeniach
oraz przygotowanie uczestników do wyboru nowego zawodu. Jednoczesnie
promowane sa uslugi Centrum jako jednostki, w której mozna uzyskac okreslo-
na informacje i wsparcie. Po uczestnictwie w warsztatach pracownicy HTS kie-
rowani sa na indywidualne rozmowy w PUP. W ciagu roku 2000 przeprowa-
dzono 19 spotkan grupowych dla 136 pracowników HTS.
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Szkolenie Doradzanie w procesie zmian adresowane do pracowników
regionu malopolsko-podkarpackiego Krajowej Agencji Aktywizacji Zawo-
dowej PKP.

Celem szkolenia bylo przygotowanie pracowników tej Agencji do pelnienia
roli instruktorów doradztwa spolecznego i zawodowego, którzy pomagac beda
w reaktywizacji zawodowej zwalnianym pracownikom PKP. Inicjatywa ta reali-
zowana byla wspólnie z WUP w Rzeszowie. Pracownicy Centrów opracowali
modulowy program szkolenia oraz przeprowadzili je w dwóch etapach (po ty-
godniu), przygotowujac w ten sposób do pelnienia funkcji doradczej 24 pra-
cowników Agencji.

Szkolenie Umiejetne pomaganie skierowane z kolei bylo do wolontariuszy
parafialnych Akcji Katolickiej. Pilotazowo przeprowadzone zostalo w jednej
z parafii krakowskich dla 18 osób. W trakcie warsztatów omawiano miedzy
innymi: psychologiczny portret osoby tracacej zatrudnienie, skutki dlugotrwale-
go pozostawania bez pracy, kryteria analizy potrzeb klienta, zagadnienia doty-
czace pomagania i wspierania.

Uczestnictwo w Programie Aktywizacji Gospodarczej dla Mieszkanców
Gmin Górniczych województwa malopolskiego poprzez realizacje dwóch pro-
jektów - czyli:

spotkan informacyjnych dla mieszkanców gmin górniczych, podczas
których prezentowane sa szanse i zagrozenia malopolskiego rynku pracy,
perspektywy rozwoju gospodarczego województwa i przewidywany popyt
na kwalifikacje i umiejetnosci zawodowe. Przekazywanajest takze podsta-
wowa wiedza z zakresu umiejetnego poszukiwania zatrudnienia oraz in-
formacja o instytucjach wspierajacych osoby poszukujace zatrudnienia,
w tym takze o Centrum. Spotkania te rozpoczeto od l grudnia 2000,
a kontynuowane beda w roku 200l na terenie pieciu gmin górniczych: Li-
biaz, Chelmek, Trzebinia, Babice i Brzeszcze.
pieciodniowych warsztatów Moja przyszlosc zawodowa adresowanych do
absolwentów szkól i innych osób poszukujacych zatrudnienia zamieszka-
lych na terenie gmin górniczych powiatu chrzanowskiego i oswiecimskie-
go. Efektem tych warsztatów powinno byc: uzyskanie przez uczestników
rozeznania na temat sytuacji na rynku pracy gminy, powiatu i wojewódz-
twa wraz ze wskazaniem szans i zagrozen, sprecyzowanie wlasnego celu
zawodowego w oparciu o analize zasobów, przygotowanie indywidualnego
planu dzialania z uwzglednieniem wiedzy i umiejetnosci uzyskanych pod-
czas warsztatów. Warsztaty rozpoczna sie w 200l roku.
Druga grupe uslug grupowych stanowily standardowe formy ukierun-

kowane w znacznym zakresie na ludzi mlodych, ale takze adresowane do
osób doroslych majacych z róznych przyczyn problemy w uzyskaniu pracy.

Warsztatyposzukiwania pracy to trzydniowa forma aktywizacji zawodowej
adresowana do tych osób doroslych, u których problem uzyskania pracy moze
wynikac z nieumiejetnego jej poszukiwania oraz do tych osób, które aktualnie

- ----
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nie maja potrzeby poszukiwania czy zmiany pracy, ale przewiduja, ze w przy-
szlosci taka sytuacja moze ich dotyczyc. W programie warsztatów uwzglednia
sie miedzy innymi problematyke: oceny malopolskiego rynku pracy i wskazania
perspektyw jego rozwoju, metod i technik poszukiwania pracy, umiejetnosci
sporzadzania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej z praco-
dawca. Warsztaty odbywaja sie w malych grupach 5-8-osobowych. Do tej pory
uczestniczylo w nich 45 osób.

Program Start zawodowy - to trzydniowe warsztaty dla absolwentów
wchodzacych na rynek pracy, których problematyka koncentruje sie na analizie
wlasnego potencjalu zawodowego i indywidualnej sytuacji na rynku pracy, po-
przez przygotowanie do poszukiwania zatrudnienia i kontaktów z pracodawca-
mi, az do opracowania wlasnego planu dzialania prowadzacego do uzyskania
pracy. Program ten zrealizowano do tej pory dla siedmiu grup absolwentów
z udzialem 76 osób.

Spotkania dla absolwentów Ja na rynku pracy - to jednodniowa forma
pracy z mlodzieza, w trakcie której dostarczane sa podstawowe informacje
o rynku pracy i zasadach jego funkcjonowania, o cechach malopolskiego rynku
pracy, instytucjach wspierajacych poszukujacych pracy. Przekazywane sa takze
podstawy wiedzy nt. komunikacji werbalnej i niewerbalnej (w kontekscie roz-
mów z pracodawca) oraz prezentowane podstawowe dokumenty zwiazane
z poszukiwaniem pracy. Mlodziez zachecana jest równiez do uczestnictwa
w trzydniowych warsztatach dla absolwentów, podczas których ma szanse
praktycznego sprawdzenia swych umiejetnosci i uzyskania dodatkowej wiedzy
niezbednej w procesie poszukiwania zatrudnienia. Dotychczas przeprowadzili-
smy 9 takich spotkan z udzialem 72 osób.

Jednodniowe warsztaty tematycznie zwiazane z problematyka komunikacji
spolecznej i poznania zasadniczych problemów zwiazanych z funkcjonowaniem
na malopolskim rynku pracy (dotychczas byly to spotkania prowadzone poza
siedziba Centrum dla - lacznie - 214 osób).

Spotkania informacyjne na temat rynku pracy dla mlodziezy uczestnicza-
cej w programie "Przedsiebiorczosc" realizowanym przez Fundacje Promocji
Rozwoju Regionu Krakowskiego. Przeprowadzono 15 spotkan z udzialem 356
uczniów srednich szkól zawodowych i ogólnoksztalcacych.

III. Wizja rozwoju Centrum i nasze oczekiwania

Wychodzac z zalozenia, ze Centra Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej sa w zasadzie jedyna publiczna instytucja swiadczaca powszechnie do-
stepne uslugi z zakresu poradnictwa zawodowego, nalezaloby przyjac nastepu-
jace zalozenia do dyskusji o roli Centrów w XXI wieku:
l. Nalezy liczyc sie z faktem, iz proces ksztaltowania zapotrzebowania spo-

lecznego na uslugi z zakresu poradnictwa zawodowegojest procesem dlugo-
trwalym i uwarunkowanym wieloma czynnikami. Rola Centrów jest stale
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uswiadamianie i wywolywanie potrzeby korzystania z uslug doradczych.
Formy tych dzialan i adresaci moga byc rozne w zaleznosci od uwarunkowan
i potrzeb lokalnych.

2. Centra nie moga funkcjonowac w oderwaniu od sytuacji i zmian naste-
pujacych na rynku pracy i swiadczyc uslugi doradcze glównie w aspekcie
pomocy psychologicznej i rozwijania umiejetnosci poruszania sie po rynku
pracy. Informacje zawodowa w Centrach - jako podstawe dzialalnosci do-
radczej - powinna stanowic takze wiedza o róznych programach wspierania
zatrudnienia (np. realizowanych na terenach wiejskich czy dla branz re-
strukturyzowanych, o programach pomocowych wspomaganych srodkami
unijnymi), o mozliwosciach dla zatrudnienia wynikajacych z wojewódzkich
i lokalnych strategii rozwoju gospodarczego, o dzialaniach podejmowanych
przez partnerów lokalnych majacych wplyw na rynek pracy.

3. Centra powinny byc powszechnie dostepne dla róznych kategorii klien-
tów, ale przede wszystkim tych, których sytuacja na rynku pracy jest szcze-
gólnie zagrozona czy trudna, a srodkiem zaradczym moze byc w pierwszym
etapie - wsparcie w formie informacji zawodowej i poradnictwa. Mowa tu
przede wszystkich o tej grupie spolecznej, która na skutek niedostosowania
kwalifikacji, umiejetnosci zawodowych czy tez posiadania innych cech gro-
zacych wykluczeniem zawodowym - jest w pierwszej kolejnosci narazona
na skutki restrukturyzacji zatrudnienia i dlugotrwale bezrobocie. Jest to
klient "trudny", ale tez priorytetowy przynajmniej w najblizszych latach
transformacji gospodarczej.

4. Bazujac na przeszlo rocznych doswiadczeniach w pracy Centrum, zauwaza-
my potrzebe ukierunkowania uslug na kolejnego klienta - pracodawce.
Z jednej strony bowiem przygotowujemy ludzi do umiejetnego poruszania
sie na rynku pracy, korzystania z róznych zródel ofert pracy, sporzadzania
dobrych dokumentów aplikacyjnych i odpowiedniego prezentowania sie
podczas rozmów kwalifikacyjnych, z drugiej jednak strony zaczyna pojawiac
sie problem nieprzygotowania pracodawców (glównie ze sfery MSP) do wla-
sciwego doboru kadry i precyzowania oczekiwanych kwalifikacji
i umiejetnosci personelu. Stad - naszym zdaniem - rodzi sie koniecznosc
podjecia dzialan przygotowujacych pracodawców do umiejetnego planowa-
nia zatrudnienia i doboru kadr. Rola Centrum byloby organizowanie np.
warsztatów czy prezentacji dla przedstawicieli MSP, podczas których roz-
wijaliby swe umiejetnosci z zakresu formulowania oczekiwan wobec przy-
szlych pracowników, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i dokonywania
oceny i wyboru kandydatów do pracy.

5. Tak zarysowane dzialania wiaza sie z okreslonymi oczekiwaniami wspiera-
nia Centrów. Do najwazniejszych z nich naleza:

zapewnienie przez Krajowy Urzad Pracy mozliwosci stalego podnosze-
nia kwalifikacji zatrudnionej kadry - i wyposazanie jej w metody,
techniki i narzedzia pracy z róznymi kategoriami klientów,
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dostarczanie profesjonalnej informacji zawodowej zarówno o rynku
pracy, jak i informacji zawodoznawczej. Inicjowanie i realizacja krót-
kich form badawczych ukierunkowanych na rozpoznawanie popytu na
kwalifikacje i umiejetnosci zarówno w skali kraju, jak i ukladzie regio-
nalnym. Pojawia sie tez potrzeba badan nowych umiejetnosci, oczekiwa-
nych na rynku pracy, które nie mieszcza sie w konkretnych kategoriach
zawodowych, a zaczynaja odgrywac istotne znaczenie w zatrudnianiu.
Odrebna kwestia zaczyna byc funkcjonowanie nowych zawodów w swie-
cie pracy i przewidywany ich znaczny przyrost w najblizszym dziesie-
cioleciu.

zorganizowanie systemu przeplywu informacji zawodowej pomiedzy
Centrami, ustalenie jej zakresu i form przekazu,
pilne wsparcie Centrów w zakresie zasobów informacji zawodowej doty-
czacej europejskiego rynku pracy i systemu edukacji zawodowej,
kontynuowanie okresowych seminariów poswieconych problematyce
funkcjonowania Centrów na rynku pracy.
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Wojewódzki Urzad Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 6 Centrów Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej, tj. w Warszawie, Ciechanowie, Ostrolece,
Plocku, Radomiu i Siedlcach.

W ramach swoich zadan Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodo-
wej swiadcza uslugi doradcze w zakresie:
. rozwiazywania problemów zawodowych róznych grup klientów poprzez

udzielanie pomocy w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia, kierunku
ksztalcenia, szkolenia zawodowego;

. planowania kariery zawodowej;

. informacyjnym, obejmujacym: wiedze o zawodach, sciezkach ksztalcenia,
mozliwosciach przekwalifikowania, doskonalenia zawodowego.

Wyzej wymienione zadania realizowane sa w nastepujacych formach:
. porady indywidualne, w tym badania psychologiczne;
. porady grupowe - w tym warsztaty i treningi dotyczace umiejetnosci poru-

szania sie po rynku pracy, ksztaltowania umiejetnosci pozazawodowych -
gotowosci do zmian, komunikacji w pracy, asertywnosci,

. informacja zawodowa obejmujaca: informacje o rynku pracy i uslugach
CIiPKZ, omówienie czynników wplywajacych na wybór zawodu, udostepnie-
nie materialów informacyjnycho zawodachoraz programówkomputerowych.
Centra swoimi dzialaniami obejmuja osoby bezrobotne, poszukujace pracy

- ze szczególnym uwzglednieniem osób dlugotrwale bezrobotnych i zagrozo-
nych zwolnieniami grupowymi oraz mlodziez szkolna i wszystkich innych za-
interesowanych problematyka wyboru zawodu.

Ogólem poradnictwem i informacja zawodowa w Centrach Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w 2000 roku objeto 15020 osób, w tym:
. porad indywidualnych udzielono 2 383 osobom;
· poradami grupowymi objeto 2 272 osoby;
. informacja zawodowa -10365 osób.

Badaniami testowymi objeto 1673 osoby.
Centra prowadza stala wspólprace z doradcami zawodowymi z powiato-

wych urzedów pracy, dla których organizowane sa spotkania instruktazowe.
Spotkania maja na celu doskonalenie oraz wzbogacenie warsztatu doradcy za-
wodowego o metody i techniki wykorzystywane w poradnictwie zawodowym.

W ramachwspólpracyz KolejowaAgencja AktywizacjiZawodowejRe-
gionu Mazowiecko-Podlaskiego zostalo zorganizowane i przeprowadzone
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szkolenie z zakresu "Aktywnego poszukiwania pracy". W szkoleniu uczestni-
czyli pracownicy Kolejowej Agencji, a celem szkolenia bylo przygotowanie
uczestników szkolenia do prowadzenia zajec z zakresu aktywnego poszukiwania
pracy z osobami zwalnianymi z PKP.

We wspólpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Spolecznej opracowano
Program Eksperymentalny o Charakterze Edukacyjnym, majacy na celu lago-
dzenie negatywnych skutków bezrobocia na terenach wiejskich województwa
mazowieckiego, w ramach którego zostalo zorganizowane i przeprowadzone
w terminie od 20.I 1.2000 r. do 15.12.2000 roku "Szkolenie liderów aktywiza-
cji zawodowej z terenów wiejskich". W szkoleniu uczestniczylo 16 osób
z gmin wiejskich zagrozonych bezrobociem, w tym 8 osób z regionu ostrolec-
kiego i 8 osób z terenu radomskiego. Tematyka szkolenia obejmowala nastepu-
jace zagadnienia:
· elementy poradnictwa zawodowego;
· przepisy prawne, w tym ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobo-

cIU;
· ABC malej przedsiebiorczosci;
· rozwiazywanie problemów srodowiskowych;
· stymulowanie powstawania organizacji pozarzadowych.

Przeszkoleni liderzy zatrudnieni beda w urzedach gmin, a do ich zadan na-
lezec bedzie m.in.:
· rozpoznanie indywidualnych potrzeb zglaszajacych sie klientów;
· prowadzenie rozmów indywidualnych oraz zajec grupowych;
· nawiazanie wspólpracy z powiatowymi urzedami pracy, gminnymi osrodka-

mi pomocy spolecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, Mazowiec-
kim Centrum Polityki Spolecznej i innymi instytucjami dzialajacymi na rzecz
osób bezrobotnych zamieszkalych na terenach wiejskich;

· prowadzenie scislej wspólpracy w zakresie wymiany doswiadczen z Centra-
mi Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;

· gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materialów informacyj-
nych, w tym z zakresu dzialalnosci urzedów pracy, aktywnego poszukiwania
pracy, podjecia wlasnej dzialalnosci gospodarczej.
Centra uczestniczyly w opracowaniu oraz realizacji Programu "Agroalter-

natywa Mazowsze 2000", w ramach którego opracowano i wdrozono program
poradnictwa i informacji zawodowej za posrednictwem Internetu pn.: "Wirtu-
alny Doradca".

Celem programujest:
· udostepnienie i upowszechnienie uslug poradnictwa i informacji zawodowej

na terenach wiejskich;
· aktywizacja zawodowa ludnosci z osrodków wiejskich;
· inspiracja samorzadów gminnych w zakresie dzialan majacych na celu lago-

dzenie negatywnych skutków bezrobocia.
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Programrealizowanyjest na terenie 8 gmin,g.: w Wyszogrodzie,Bielsku,Bo-
dzanowie, Slupnie, Starej Bialej, Gabinie, Lacku, Gostyninie. Poradnictwemi in-
formacja zawodowa za posrednictwem Internetu do 15.12.2000roku objeto 526
osób.Przy doborzeuczestnikówprogramubranopod uwageprzedewszystkim:
. osoby zaliczane do tzw. grupy ryzyka (dlugotrwale bezrobotne, samotnie

wychowujace dzieci, bedace w trudnej sytuacji materialnej);
. osoby majace deficyt w zakresie umiejetnosci poszukiwania pracy;
. osoby, które zamierzaja uzupelnic wiadomosci i umiejetnosci zawodowe;
. osoby, które posiadaja ograniczone doswiadczenie zawodowe lub go w ogóle

nie posiadaja i chca dokonac wyboru zawodu.
Wirtualny Doradca zawiera informacje o zawodach, poradnik "Moja Karie-

ra", informacje o pracodawcach, a takze umozliwia dostep do testu psycholo-
gicznego, który po wykonaniu przez klienta droga internetowa wysylany jest do
Centrum, a nastepnie po dokonaniu interpretacji przez psychologa jego wyniki
i analiza przesylane sa z powrotem do klienta.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej prowadza takze stala
wspólprace z Kuratorium Oswiaty, m.in. uczestniczono w zorganizowanych
Warszawskich Prezentacjach Szkól Ponadpodstawowych. Prezentacje byly
impreza towarzyszaca VII Targom Ksiazki Edukacyjnej "Edukacja 2000".

Ich celem bylo:
. udzielanie pomocy uczniom szkól podstawowych w dokonaniu wyboru miej-

sca dalszej nauki;
. umozliwienie zainteresowanym szkolom ponadpodstawowym promocji

szkoly i tym samym zwiekszenie szansy na zdobycie kandydatów;
. bezposrednia pomoc w orientacji zawodowej.

Oferta zaproponowana przez Centra realizowala cele edukacyjne, tj.:
· zapoznanie mlodziezy z najpopularniejszymi na warszawskim rynku pracy

zawodami;
· zachecenie mlodych ludzi do dalszego ksztalcenia sie;
. ukazanie drogi ksztalcenia w wybranych zawodach;
. zaprezentowanie aktualnej sytuacji na rynku pracy;
· zachecenie mlodych ludzi do korzystania z doradztwa w zakresie wyboru

zawodu.
Na biezaco gromadzonajest i upowszechniana informacjao zawodach, moz-

liwosciach ksztalcenia i szkolenia zawodowego oraz mozliwosciach zatrudnienia.
Zostala takze dokonana aktualizacja"Katalogu organizatorów szkolen".

Centra prowadza stala wspólprace ze szkolami, dotyczaca wymiany infor-
macji na temat rynku pracy, mozliwosci ksztalcenia i szkolenia zawodowego
oraz zatrudnienia.

Na podstawie analizy wojewódzkiego rynku pracy, a w szczególnosci:
. strukturybezrobotnychwedlugwyksztalcenia;
· struktury bezrobotnych wedlug wieku oraz stazu pracy;
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· struktury dlugotrwale bezrobotnych wedlug wyksztalcenia;
· struktury zglaszanych ofert pracy wedlug grup zawodowych;
· efektywnosci szkolen zorganizowanych i zakonczonych w okresie od stycz-

nia do konca listopada 1999 roku
opracowane zostaly Kierunki szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych
osób w województwie mazowieckim na 2000 rok.

Opracowane Kierunki szkolenia... zostaly przeslane do powiatowych urze-
dów pracy celem ich uwzglednienia przy planowaniu i organizacji szkolen dla
osób bezrobotnych.

Nowa forma pracy Centrów byly dzialania na rzecz aktywizacji zawodowej
osób zwalnianych z zakladów karnych.

Obecnie trwaja prace nad opracowaniem i wdrozeniem programów:
· aktywizacji zawodowej wychowanków domów dziecka z terenu wojewódz-

twa mazowieckiego;
· szkolenia nauczycieli gimnazjów oraz szkól zawodowych w zakresie przy-

gotowania mlodziezy ostatnich klas do wyboru zawodu oraz wejscia na ry-
nek pracy.
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Poszukujacypracy, bezrobotni, mlodziez

CIiPKZ wspomaga PUP w prowadzeniu poradnictwa zawodowego poprzez
swiadczenie wyspecjalizowanych uslug w zakresie planowania kariery zawo-
dowej na rzecz bezrobotnych i innych osób poszukujacych pracy, z wykorzysta-
niem m.in. zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizual-
nej, komputerowej oraz zajec majacych na celu nabycie umiejetnosci poszuki-
wania i uzyskiwania zatrudnienia, pomagajacych podjac decyzje dotyczace wy-
boru lub zmian zawodu.

Prowadzenie warsztatów, treningów oraz spotkan grupowych dla klientów
skierowanych przez urzedy pracy badz zglaszajacych sie indywidualnie ma na
celu wprowadzenie cyklicznych uslug, z których beda mogly korzystac zaintere-
sowane osoby.

Centra informacji i planowania kariery zawodowej,
urzedy pracy, kluby pracy

CIiPKZ bedzie rozwijac wspólprace z urzedami pracy w zakresie porad-
nictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych oraz wspierac dzialalnosc klubów
pracy poprzez:

opracowywanie, aktualizacje i upowszechnianie informacji zawodowych
o zasiegu regionalnym;
opracowywanie, gromadzenie, doskonalenie, adaptacje oraz wymiane po-
miedzy Centrami metod i technik poradnictwa zawodowego oraz nowator-
skich, autorskich programów szkoleniowych;
opracowywanie programów i materialów w celu prowadzenia szkolen dla
doradców zawodowych, liderów klubów pracy oraz innych pracowników
urzedów pracy w zakresie informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego
i obslugi klienta.

Pracodawcy

Wspólpraca w zakresie dostosowywania kwalifikacji bezrobotnych do po-
trzeb lokalnego rynku pracy oraz promowanie pozytywnego wizerunku osoby
bezrobotnej jako w pelni wykwalifikowanego i zaangazowanego pracownika
jest jednym z wazniejszych celów, które ma zamiar realizowac CIiPKZ w kon-
taktach z pracodawcami. Pragniemy równiez podejmowac dyskusje na tematy,
którymi bedazainteresowaniwszyscy uczestnicyrynku pracy (np.: "Wplyw
kultury organizacyjnej najakosc i efektywnosc pracy zespolu".

---
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Instytucjeszkolace

Firmy szkoleniowe - zarówno te nastawione na wspólprace z urzedami pra-
cy, jak i kierujace swoja oferte do zakladów pracy - dysponuja aktualna wiedza
z zakresu wymagan w konkretnych zawodach i na stanowiskach pracy. Wza-
jemna wymiana doswiadczen pomoze w ustalaniu kierunków szkolen i przekwa-
lifikowan zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku i oczekiwan pracodaw-
ców oraz w scislejszym okresleniu tendencji rozwojowych w przyszlosci.

Zaklady karne

Wychodzac naprzeciw profilaktyce poprzez zapobieganie patologiom spo-
lecznym CIiPKZ zamierza wspierac sluzby penitencjarne w ich pracy nad po-
moca skazanym i osadzonym w powrocie na rynek pracy. Jednym z takich ele-
mentów jest prowadzenie na terenie zakladów karnych zajec obejmujacych te-
matyke poruszana w klubach pracy, które beda dostosowane do potrzeb i ocze-
kiwan uczestników.

Program zajec powinien:
odpowiadac na potrzeby lokalnego rynku pracy, na jaki wróca skazani
(sytuacja gospodarcza danego regionu, stopa bezrobocia, szanse zatrudnie-
nia);
w zwiazku ze specyfika uczestników powinien byc opracowany wspólnie
z pracownikami zakladów karnych;
byc rozszerzony o bilans kompetencji i rozpoznanie preferencji zawodo-
wych, które pozwola na wybranie przez zainteresowanych kierunków szko-
len i przekwalifikowan zawodowych;
wspierany przez innych - nie prowadzacych zajec - pracowników danego
wiezienia, aby uczestnicy czuli aprobate i szacunek dla swoich dzialan.

Konkursy, gieldy, konferencje, targi

CIiPKZ chcialoby zaktywizowac rózne grupy klientów - zarówno swoich,
jak i urzedów pracy - poprzez zwiekszenie ich zaangazowania w poszukiwanie
pracy oraz okreslenie swojego miejsca na rynku pracy.

Temu celowi sluzyc moga:
cyklicznie powtarzane konkursy organizowane przez CIiPKZ, których efek-
tem mialoby byc gwarantowane zatrudnienie laureatów;
spotkania przedstawicieli mlodziezy ze szkól ponadpodstawowych, na któ-
rych w zaleznosci od profilu szkoly poruszane by byly tematy dotyczace
mozliwosci i kierunków ksztalcenia oraz sytuacji na rynku pracy;
przygotowanie i przeprowadzenie targów informacyjnych;
przygotowaniekonferencji z udzialem partnerów CIiPKZ, gdzie przedmiotem
dyskusji i wystapien bylybyzarówno wspólneproblemy,jak i osiagniecia.
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Placówki oswiatowe

Wspólnie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratorium,
osrodkiem metodycznym oraz szkolami ponadpodstawowymi CIiPKZ ma za-
miar opracowac program - realizowany w szkolach przez nauczycieli - w zakre-
sie orientacji i preorientacji zawodowej, konstruowania indywidualnej sciezki
rozwoju zawodowego oraz warsztatów poszukiwania pracy i wlasnej promocji.
Przeszkolenie przez pracowników Centrum pedagogów szkolnych oraz wyty-
powanych nauczycieli umozliwi prowadzenie pracy ciaglej z uczniami i bedzie
mozliwe odejscie od jednorazowych spotkan z uczniami, które jezeli nie maja
kontynuacji, sa tylko informacja w niewielkim stopniu wspomagajaca podej-
mowanie decyzji zawodowych.

Placówki naukowe

Wspólpraca z placówkami naukowymi w zakresie rozwoju narzedzi, metod
i technik poradnictwa zawodowego moze dostarczyc bardzo cennego materialu
bedacego podstawa do samoksztalcenia dla doradców zawodowych jak i innych
pracowników urzedów pracy.

Pomoze równiez w pozyskiwaniu i opracowywaniu informacji zawodowej
oraz lokalnych mozliwosci ksztalcenia.

Osrodki pomocyspolecznej, niepelnosprawni

Istnienie wielu mitów oraz brak znajomosci róznych rodzajów niepelno-
sprawnosci sprawia, ze osoby nie bedace w pelni sprawne maja utrudnione wej-
scie na rynek pracy. Przelamywanie barier w zatrudnianiu musi zaistniec nie
tylko w srodowisku pracodawców, ale takze u samych zainteresowanych. Po-
mocne w tym moga byc m.in. programy warsztatowe ulatwiajace zmiane postaw
oraz pokonywanie uprzedzen i stereotypizacji myslenia. Szczególnej uwagi
wymagaja takze osoby znajdujace sie pod opieka MOPS, gdyz oprócz pomocy
w zakresie aktywizacji zawodowej wymagaja wsparcia psychicznego ze strony
srodowiska (np. tworzenie grup wsparcia).

Dzialalnosc wydawnicza

Poprzez wlasne publikacje komentujace i wyjasniajace biezace wydarzenia,
pojawiajace sie zjawiska CIiPKZ moze przyblizac problematyke rynku pracy.
Moze wspomagac swoich partnerów dzieki wydawanym informatorom, porad-
nikom czy wydawnictwom promujacym okreslone zagadnienia.

Samorzad

CIiPKZzamierzaudzielacwsparciainformacyjno-metodycznegosamorza-
domw zwiazkuz powierzeniemimzadanzwiazanychz prowadzenieminforma-
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cji i poradnictwa zawodowego. Sluzyc temu moga m.in.: opracowywanie, gro-
madzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji zawodowych i o lokalnym
rynku pracy, które moga wplywac na samoswiadomosc zawodowa mieszkanców
danego regionu.

Media: lokalna tv, radio, prasa

Nawiazanie scislej wspólpracyze srodkami masowegooddzialywania,ksztal-
tujacymi jednoczesnie opinie spoleczna, pozwoli na szerokie upowszechnianie
informacji z zakresu poradnictwa zawodowego. Mozliwosc audiowizualnej
prezentacji tematów zapewni im wieksza skutecznosc wplywania na swiadome
podejmowanie decyzji zawodowych oraz ksztaltowanie pozadanych postaw:

Wspomaganie PUP w prowadzeniu poradnictwa zawodowego poprzez
swiadczenie wyspecjalizowanych uslug w zakresie planowania kariery za-
wodowej na rzecz bezrobotnych i innych osób poszukujacych pracy, z wyko-
rzystaniem m.in. metod psychologicznych, zasobów informacji zawodowej
w formie drukowanej, audiowizualnej, komputerowej oraz zajec majacych na
celu nabycie umiejetnosci poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
Udzielanie wsparcia informacyjno-metodycznego samorzadom w zwiazku
z powierzeniem im zadan zwiazanych z prowadzeniem informacji i porad-
nictwa zawodowego,
Opracowywanie, aktualizacja i upowszechnianie informacji zawodowych
o zasiegu regionalnym,
Opracowywanie, gromadzenie, doskonalenie i adaptacja metod i technik
poradnictwa zawodowego,
Opracowywanie programów i materialów szkoleniowych oraz prowadzenie
szkolen dla doradców zawodowych, liderów klubów pracy i innych pracow-
ników urzedów pracy w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawo-
dowego,
Swiadczenie uslug z zakresu poradnictwa zawodowego dla doroslych oraz
informacji zawodowej dla doroslych i mlodziezy uczacej sie,
Informacja obejmujaca uzyskanie wskazan dotyczacych sposobu samodziel-
nego konstruowania wlasne sciezki rozwoju zawodowego,
Indywidualne poradnictwo zawodowe zwiazane z planowaniem kariery za-
wodowej.

Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru zawodu, kierunku
ksztalcenia lub szklenia zawodowego.

Prowadzenie warsztatów poszukiwania pracy i wlasnej promocji klienta.
Prowadzenie warsztatów ksztaltowania kariery zawodowej oraz treningów

podejmowania decyzji zawodowych.
Prowadzenie szkolen dla pracowników urzedów pracy w zakresie obslugi

róznych grup klientów.
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V Wspólpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówka-
mi naukowymi i instytucjami szkolacymi w zakresie rozwoju narzedzi, metod
i technik poradnictwa.

V Opracowywanie, gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie infor-
macji zawodowych o zasiegu regionalnym oraz o lokalnym rynku pracy.

V Opracowywanie, gromadzenie, doskonalenie i adaptacja metod i tech-
nik poradnictwa.

V Opracowywanie, aktualizacja i upowszechnianie informacji zawodowej
wraz z przystosowaniemjej na potrzeby róznych grup odbiorców.

V Opracowywanie, gromadzenie, aktualizacja informacji o lokalnych
mozliwosciach ksztalcenia zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

V Wspólpraca z PUP w zakresie poradnictwa zawodowego i szkolenia
bezrobotnych oraz wspieranie dzialalnosci klubów pracy.

V Wspólpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówka-
mi naukowymi, instytucjami szkolacymi, urzedami pracy, pracodawcami
i samorzadami w zakresie pozyskiwania i opracowywania informacji zawodo-
weJ.

V Organizowanie spotkan, targów informacyjnych, zajec aktywizujacych
zwiazanych z planowaniem kariery zawodowej.

V Wydawanie ulotek i opracowan dot. rynku pracy.
V Wspólpraca z centrami na terenie kraju w zakresie wymiany informacji,

programów, metod.

MedIa: prasa

C~1V,...nA

~tytucje SZkOla~ - Konkursy, gIeldy,
konferencje, targi

~CÓWkl nauko~

Plac6wkl
oswiatowe

Poszukujacy pracy,
bezrobotni, mlodziez
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Samorzad:

1. Opracowywanie i upowszechnianie informacji
zawodowych o zasiegu regionalnym oraz
lokalnym rynkupracy.

2. ...............................................................................

Zaklady karne:

1. Pomoc w tworzeniu klubów pracy.
2. Przygotowanie kadry zakladów karnych

do prowadzenia wieziennych klubów pracy.
3. .......................................................................

Osrodki Pomocy SlJoleczne;. nielJelnoslJrawni:

1. Pomoc w przelamywaniu barier w zatrudnieniu.
2. Szkolenia z zakresu przepisów dotyczacych tworzenia

zakladów pracy chronionej.
3. Pomoc klientom MOPS w powrocie do pracy.
4. ...........................................................................
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Poszukuiacv IJracv. bezrobotni. mlodziez:

(warsztaty, treningi, porady indywidualne):

1. ,,Planowanie kariery zawodowej".
2. ,,Podejmowanie decyzji zawodowych".
3. "Gotowosc do zmian".
4. "Komunikacjainterpersonalna".
5. "Autoprezentacja".
6. "Szukajacpracypo raz pierwszy".
7. "Rozmowakwalifikacyjna".
8. "Zasadysporzadzania aplikacji".
9. "Metodyposzukiwania pracy".

1O. "Wybór zwodu".
11. "Zmiana zawodu".
12. ...........................................................

Pracodawcy:

1. Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku.
2. "Osoba bezrobotna poszukiwanym pracownikiem".
3. .................................................................................

~

Media: lokalna TV. radio. IJrasa:

1."Nowe zawody".
2. "Sposoby organizacji pracy".
3. "Szukam pracy".
4. ..............................................

- - - -
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Konkursv. aieldv. konferencje. tarai:

1. "Grasz o staz".
2. "Forum przyszlych absolwentów".
3. Targi informacyjne.
4. .....................................................

Urzedv IJracv.CentraInformacjii PlanowaniaKarierv
Zawodowej.klubvIJracv:

1. Wspólpraca w zakresie poradnictwa zawodowego.
2. Wspieranie dzialalnosci klubów pracy.
3. Wspólpraca w zakresie szkolen.
4. Wymiana doswiadczen i informacji.
5. Szkolenia dla pracowników PUP.
6. .............................................................

Dzialalnosc wydawnicza:

1. Publikacje dotyczace biezacych wydarzen na rynku
pracy.

2. Informacje, poradniki z zakresu aktywnych metod
szukania pracy

3. .................................................................................

j;j:;-"
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Instvtucie szkolace:

1. Aktualizacja wymagan i kwalifikacji zawodowych.
2. Kierunkiszkolen i przekwalifikowan.
3. Tendencje rynku pracy.
4. ..............................................................................

,---

- --

Placówki oswiatowe:

szkoly ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
Kuratorium Oswiaty, Wojewódzki Osrodek Metodyczny

1. Wspólny program preorientacji zawodowej.
2. Szkolenie pedagogów i nauczycieli.
3. Opiniowanie kierunków ksztalcenia.
4. ......................................................................

....

---
Placówki naukowe:

1. Wspólpracaw zakresiedoskonaleniai adaptacji
metodoraz technikporadnictwa zawodowego.

2. Poszerzaniewiedzy dotyczacejrynkupracy.
3. ............................................................................

-- --_.-.....

- - - - - -
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Centra informacji i planowania kariery zawodowej - waznym
ogniwem w rozwoju zasobów ludzkich w strategii samorzadu

wojewódzkiego

W przyjetej - z poczatkiem biezacego roku - Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Podkarpackiego duzy nacisk polozony zostal na budowanie systemu
gwarantujacego wzrost kapitalu ludzkiego województwa. Strategia zaklada mie-
dzy innymi powolanie szeregu specjalistycznych instytucji oswiatowych i in-
formacyjno-doradczych, które moglyby zaspokajac aspiracje i potrzeby zarówno
województwa, jak i jego mieszkanców w zakresie edukacji, podnoszenia kwali-
fikacji oraz dostepu do informacji w jak najszerszym zakresie. W tym kontek-
scie istnienie i dynamiczne funkcjonowanie Centrów Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej wpisuje sie w budowany system jako publiczna - samorza-
dowa placówka, majaca wplyw na jakosc ksztaltowania zasobów ludzkich.

W wyniku reformy samorzadowej, z dniem l stycznia 1999 r. utworzono na
bazie bylych województw: krosnienskiego, przemyskiego i rzeszowskiego oraz
czesci województw tarnowskiego i tarnobrzeskiego - nowe województwo pod-
karpackie. Na powierzchni 17 926 km2 (II miejsce w kraju) zamieszkuje
2 125 tysiecy osób, co stanowi 5,5% ludnosci kraju.

Województwo zorganizowane jest z 20 powiatów ziemskich i 4 grodzkich.
W 45 miastach zamieszkuje 873 413 osób, pozostali - l 248 751 - to mieszkan-
cy 160 gmin wiejskich.

Ponad polowe mieszkanców naszego województwa (57,7%) stanowia oso-
by w wieku produkcyjnym, 28,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym,
a 13,8% to mieszkancy w wieku poprodukcyjnym. Zarysowuje sie trwala ten-
dencja obnizania odsetka ludnosci w wieku przedprodukcyjnym. Zwiazane jest
to z malejaca liczba urodzen.

W sensie demograficznym ludnosc województwa jest mloda. Polowa lud-
nosci nie ukonczyla 32 roku zycia. Szacuje sie, ze liczba osób w wieku produk-
cyjnym wzrosnie o okolo 8%, zas poprodukcyjnym o okolo 6%. W latach 2000-
-2003 w wiek produkcyjny wejda najliczniejsze roczniki wyzu demograficzne-
go z lat 80. W tym okresiedla okolo 160 tysiecy mlodziezypotrzebnebeda
miejsca w szkolach wyzszych oraz miejsca pracy.

Województwo ma dosc dobrze zorganizowana siec szkól oraz - wydaje sie
- wystarczajaca liczbe oferowanych przez nie specjalnosci zawodowych. Poja-
wiaja sie jednak pytania o wzajemne relacje pomiedzy rynkiem pracy, zapotrze-
bowaniemna kwalifikacjeoraz "produktem" ksztalcenia zawodowego. Czy
szkoly sa w stanie ksztalcic w takich zwodach, na które jest popyt na rynku pra-
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cy? Czy szkoly dysponuja wystarczajacymi informacjami o rynku pracy, jego
zapotrzebowaniu, a takze wystarczajacym instrumentarium, aby zaspokoic po-
trzeby informacyjne uczniów w tym zakresie? Rodzi sie tu takze pytanie o to,
czy szkoly sa przygotowane do przekazywania mlodziezy kompleksowych in-
formacji dotyczacych swiata zawodów.

Rynek pracy województwa podkarpackiego charakteryzuje przede wszyst-
kim maly potencjal gospodarczy i rolniczy, nie generujacy dostatecznej ilosci
miejsc pracy. W zwiazku z tym wojewódzka stopa bezrobocia (14,9% na koniec
pazdziernika) przekracza znacznie stope bezrobocia wyliczona na ten sam okres
dla Polski (14,l%). Na te sytuacje ma wplyw wiele czynników, a do najistot-
niejszych zaliczyc mozna: trudnosci przemyslu zbrojeniowego, zastój w budow-
nictwie, slaba infrastruktura techniczna i komunikacyjna (odstraszajaca inwesto-
rów) rozdrobnione i nisko wydajne rolnictwo. Duze, dotychczas kluczowe dla
województwa, zaklady przemyslowe przechodza gleboka restrukturyzacje.
Przynosi to zwolnienia duzych grup pracowników. Szeroko znane sa problemy
WSK w Mielcu i Rzeszowie, Huty Stalowa Wola, Kopalni Siarki w Tarnobrze-
gu, Zakladów Mechanicznych "Nimet" i Zakladów Miesnych w Nisku, Huty
Szkla w Jaroslawiu czy Fabryki Autobusów "Autosan" w Sanoku. Obok klopo-
tów wielkich przedsiebiorstw zaczynaja pojawiac sie problemy, dotychczas dosc
dobrze funkcjonujacych, przedsiebiorstw mniejszych. Naklada sie na to duzy
naplyw nowych roczników wyzu demograficznego. Stan ten zagraza bezrobo-
ciem strukturalnym. Analizy WUP pokazuja, ze podkarpacki rynek pracy jest
rynkiem trudnym - nie ma trwalej tendencji do tworzenia nowych miejsc pracy,
szczególnie w zawodach wymagajacych wysokich kwalifikacji, co pozwoliloby
ograniczyc odplyw z województwa ludzi wyksztalconych. Nie jest to takze ry-
nek przyjazny dla ludzi o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Duza liczba bez-
robotnych boryka sie ze znalezieniem pracy.

Aktualna sytuacja gospodarcza, demograficzna, edukacyjna, a przede
wszystkim rynku pracy województwa, wymusza i warunkuje takie dzialania,
które w najblizszej przyszlosci zaowocuja po pierwsze, dynamicznym rozwojem
gospodarczym - co jest niezbednym warunkiem powstawania nowych miejsc
pracy, a po drugie, wyposazeniem spoleczenstwa w nowoczesna wiedze i kwali-
fikacje zawodowe. Stan taki moze byc osiagany miedzy innymi poprzez perma-
nentne doskonalenie funkcjonujacych juz instytucji, powolywanie nowych jed-
nostek oraz rozszerzanie dostepu do informacji, ksztalcenia i nowych technolo-
gii, a wiec poprzez budowanie systemu gwarantujacego wzrost kapitalu ludzkie-
go w województwie. Wymaga to wielu dzialan zwiazanych z przekwalifikowa-
niem i doskonaleniem kadr, aktywizacja pracodawców, poszerzaniem systemu
informacji zawodowej, a takze nauka samodzielnego, aktywnego poszukiwania
rozwiazan zatrudnieniowych ludzi wchodzacych na rynek pracy i tych, którzy
chca na ten rynek powrócic. Duza role w tym procesie odgrywac moze nowo-
czesne poradnictwo zawodowe swiadczone w Centrach Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej.
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Zarzad Województwa Podkarpackiego wiele uwagi poswieca tym zagad-
nieniom tworzac tym samym coraz lepszy klimat do funkcjonowania Woje-
wódzkiego Urzedu Pracy, a takze do realizacji stawianych przed nim zadan,
zwiazanych z poradnictwem i informacja zawodowa. Dostrzegane i popierane sa
dzialania WUP skierowane na rozwój tej dziedziny aktywnosci urzedu.

W odpowiedzi na rosnace potrzeby spoleczne, ustawicznego doskonalenia
zawodowego oraz zwiekszania dostepu do szeroko rozumianej informacji zawo-
dowej i edukacyjnej mieszkanców województwa, przy poparciu Zarzadu Woje-
wództwa i samorzadów lokalnych, powolane zostalo nowe, juz piate w woje-
wództwie podkarpackim, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnobrzegu. Jest to bodajze pierwsze w kraju Centrum powolane po
I stycznia 2000 r. przez wladze samorzadowe.

Lokalizacja tej placówki nie jest przypadkowa. Centrum bowiem obslugi-
wac bedzie powiaty Tarnobrzeski i Nizanski, w których stopy bezrobocia sa
jednymi z najwiekszych w województwie (odpowiednio 15,2% i 19,6%).
W tych powiatach trwaja wlasnie procesy restrukturyzacyjne duzych zakladów
przemyslowych (kopalnie siarki, zaklady metalowe, zaklady miesne). Te dwa
powiaty, wspólnie z sasiednim powiatem Stalowa Wola (stopa 13,7%) sa obec-
nie "zaglebiem bezrobocia" na Podkarpaciu. Centrum Tarnobrzeskie stoi wiec
przed waznymi zadaniami zwiazanymi z pomoca dla zwalnianych pracowników
i bezrobotnych poszukujacych mozliwosci powrotu na rynek pracy. W bardzo
scislej wspólpracy z funkcjonujacym od ubieglego roku Centrum w Stalowej
Woli stanowic ma wazne ogniwo w sieci placówek majacych wplyw na jakosc
zasobów ludzkich w tym regionie. Ponadto te dwa Centra moga odegrac wazna
role w lagodzeniu skutków zwolnien grupowych, a takze w doskonaleniu kwali-
fikacji zawodowych tamtejszych bezrobotnych w kontekscie funkcjonujacej na
tym terenie, powolanej niedawno, Strefy Ekonomicznej "Wisla-San". I wreszcie
Centra te wchodzac w sklad WOP stanowia uzupelnienie sieci wojewódzkiej
tych placówek, co zapewnia im pelny dostep i wymiane informacji w skali cale-
go Podkarpacia.

Funkcjonujace w województwie Centra posiadaja wyposazenie i podsta-
wowe zasoby informacyjne, a takze sprzet audiowizualny zgodny z zalecanymi
przez Krajowy Urzad Pracy standardami. Zbiory informacji sa na biezaco aktu-
alizowane i uzupelniane o informacje lokalne, dotyczace rejonu ich dzialania
i województwa - Centra wymieniaja sie przygotowywanymi przez siebie opra-
cowaniami. Zapewnia to jednolitosc i rzetelnosc zbiorów informacji lokalnej
oraz jej aktualnosc. Obniza to takze koszty jej opracowywania i upowszechnia-
nia. Uslugi poradnictwa zawodowego i udzielania informacji zawodowej swiad-
czone sa zgodnie z procedurami opracowanymi w Wojewódzkim Urzedzie Pra-
cy na bazie obowiazujacych od 1999 r. standardów wprowadzonych Zarzadze-
niem prezesa Krajowego Urzedu Pracy. Oczekujemy w tym zakresie wprowa-
dzenia nowych, przystosowanych do aktualnego stanu prawnego i organizacyj-
nego, jednolitych standardów uslug poradnictwa zawodowego, informacji za-
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wodowej i innych uslug swiadczonych w Centrach. Mogloby to przyczynic sie
do unifikacji i podniesieniajakosci uslug naszych placówek.

Centra zlokalizowane w bylych miastach wojewódzkich swoje uslugi adre-
suja przede wszystkim do mieszkanców powiatów z bylych województw. Ta
nieformaIna "rejonizacja" przybliza Centra do klientów bezrobotnych, poszu-
kujacych pracy, pracodawców oraz mlodziezy szkolnej, a takze pozwala na do-
kladniejsze sledzenie ich losów po zakonczeniu procesu doradczego. Przyczynia
sie to takze do wiekszego zainteresowania samorzadów lokalnych i powiato-
wych urzedów pracy oraz róznych instytucji wspólpraca z Centrami. Niezalez-
nie od lokalnego charakteru uslug, kazde Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej w województwie specjalizuje sie w wybranym zakresie tema-
tycznym, zwiazanym z rynkiem pracy. Specjalizacje nie sa zawezeniem podsta-
wowych uslug. Sa to prace dodatkowe, swiadczone na rzecz calego wojewódz-
twa. Podnosza one range poszczególnych Centrów zarówno w odbiorze spo-
lecznym, jak i instytucjonalnym.

I tak, rzeszowskie Centrum bedzie sie specjalizowalo w zakresie doskona-
lenia kadr doradców zawodowych i liderów klubów pracy oraz wydawnictwach
zwiazanych z informacjami o charakterze wojewódzkim i miedzywojewódzkim.
Przy wyborze takiej specjalnosci bralismy pod uwage przede wszystkim mozli-
wosc szerokiej wspólpracy z rzeszowskim srodowiskiem naukowym oraz dosc
dobre polozenie komunikacyjne miasta. Zamierzamy zatem w 200I roku uru-
chomic cykl szkoleniowy dla doradców zawodowych z Powiatowych Urzedów
Pracy i wszystkich Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z wo-
jewództwa podkarpackiego. Liczymy przy tym na daleko idaca pomoc Krajo-
wego Urzedu Pracy w Warszawie, a szczególnie Centrum Metodycznego Infor-
macji i Poradnictwa Zawodowego przy realizacji tego projektu.

Rzeszowskie Centrum bedzie od nowego roku takze wiodacym w realizacji
zadan zwiazanych z eurodoradztwem. W tym zakresie uczynilismy juz pewne
przygotowania - oczekujemy na wyniki konkursu projektów w ramach progra-
mu Leonardo da Vinci, do którego zlozylismy aplikacje na realizacje wymian
szkoleniowych z wybranymi krajami Unii Europejskiej dla doradców zawodo-
wych z Centrów naszego województwa. Ponadto, w ramach przygotowan na-
szych placówek do zadan transnacjonalnego poradnictwa zawodowego, podjeli-
smy decyzje o zainstalowaniu w nich lacza internetowego SDI, które umozliwi
swobodny dostep doradcom i ich klientom do interesujacych informacji zawo-
dowych, edukacyjnych, o ofertach pracy itp. z calego swiata. Pod katem realiza-
cji nowych zadan, zwiazanych z eurodoradztwem, staramy sie tez ksztaltowac
polityke zatrudnieniowa WojewódzkiegoUrzedu Pracy.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krosnie specjali-
zowac sie bedzie w informacjach zwiazanych z agroturystyka. Zamierzamy
wspólpracowac tu z Osrodkami Doradztwa Rolniczego w województwie,
a szczególnie z Osrodkiem w Iwoniczu, który jest wiodacym w tej dziedzinie.
Krosnienskie Centrum swoje uslugi swiadczy dla bezrobotnych, w przewazaja-
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cej wiekszosci, mieszkanców wsi polozonych w bardzo atrakcyjnych terenach
turystycznych - Bieszczady i Pogórze Karpackie. Ta forma wlasnej dzialalnosci
gospodarczej jest duza szansa bezrobotnych na tworzenie wlasnych miejsc pra-
cy na tych terenach. Takie gospodarstwa beda takze, w miare rozwoju turystyki,
generowac nowe miejsca pracy na terenach wiejskich, charakteryzujacych sie
przeciez bardzo trudnym rynkiem pracy. Bogate sa tu, ponadto, doswiadczenia
zwiazane z organizacja gospodarstw agroturystycznych. Krosnienskie Centrum
bedzie takze wiodace w tematyce wspólpracy z Euroregionem Karpaty (w Kro-
snie jest polska siedziba Euroregionu). Do konca biezacego roku zamierzamy
zlozyc projekt, do Komisji Euroregionu, przygotowywany przez pracowników
tego Centrum, dotyczacy wspólpracy i wzajemnych warsztatów doradczych,
w ramach którego wspólpracowac chcemy, w przyszlym roku, z Ukraina i Slo-
wacja. W zaleznosci od wyników tego projektu, moglibysmy rozszerzyc, w la-
tach nastepnych, te wspólprace o Wegry i Rumunie.

Centrum w Przemyslu bedzie specjalizowalo sie w poradnictwie zawodo-
wym dla niepelnosprawnych, a szczególnie mozliwosciach edukacyjnych dzieci,
mlodziezy i doroslych niepelnosprawnych. Od lat w Przemyslu funkcjonuje
takie szkolnictwo. Chcemy z nim wspólpracowac i korzystac z jego bogatych
doswiadczen. Spróbujemy takze zajac sie szczególowo poradnictwem zwiaza-
nym z uruchamianiem wlasnej dzialalnosci gospodarczej w kontekscie wspól-
pracy przygranicznej z Ukraina.

Dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu
i Stalowej Woli przewidzielismy specjalizacje zwiazana ze zwolnieniami gru-
powymi, wynikajacymi z restrukturyzacji duzych przedsiebiorstw, co wynika
zarówno ze specyfiki tamtejszego lokalnego rynku pracy, jak i nabytych w roku
ubieglym doswiadczen w tym zakresie, z realizacji programu dla zwalnianych
pracowników Huty Stalowa Wola. Program ten realizowany byl wówczas we
wspólpracy z Centrum katowickim i ekspertami z Hiszpanii. Pracownicy tych
Centrów ponadto biora udzial w opracowywaniu aplikacji do nowej edycji Pro-
gramu Leonardo da Vinci. Projekt dotyczyl bedzie wypracowania modelu po-
radnictwa zawodowego oraz pomocy instytucjonalnej dla osób zwalnianych
w ramach restrukturyzacjiduzych przedsiebiorstw.Bedzie on realizowany wspól-
nie z Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej Regionu Malopolsko-Podkar-
packiego. Agencja Kolejowa PKP zawarla z Marszalkiem Województwa Pod-
karpackiego porozumienie o wspólpracy. Jego realizatorem jest Wojewódzki
Urzad Pracy. Realizacja wspólnego projektu w ramach Programu Leonardo da
Vinci bedzie wiec jedna z plaszczyzn wspólpracy obu instytucji. Przyniesie ona
mozliwosci doskonalenia poradnictwa zawodowego realizowanego w Centrach
i Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej PKP.

Mówiac o specjalizacji mamy tu na mysli przede wszystkim takie dzialania
jak zbieranie materialów informacyjnych, ich opracowywanie i upowszechnia-
nie. PoszczególneCentra beda takze organizatoramiszkolen tematycznych
z zakresu swojej specjalizacji dla doradców zawodowych i liderów klubów pra-
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cy Zpowiatowych urzedów pracy i innych Centrów z Podkarpacia. Chcemy przy
realizacji tych zadan wykorzystac wiedze, umiejetnosci jak i doswiadczenia,
zarówno pracowników poszczególnych Centrów, jak i pozostalych pracowni-
ków oddzialów zamiejscowych WUP. Bedziemy takze siegac po wiedze pra-
cowników innych instytucji, z którymi wspólpracujemy. Liczymy tu na duza
pomoc Samorzadów, organizacji pozarzadowych, srodowisk naukowych i róz-
nych instytucji z województwa podkarpackiego. Mamy takze nadzieje na dobra
wspólprace w tym zakresie z Krajowym Urzedem Pracy i innymi wojewódzkimi
urzedami pracy w Polsce.

Odbiór spoleczny uslug Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej w naszym województwiejest bardzo dobry. Zapotrzebowanie na te uslugi
stale rosnie, zwlaszcza u bezrobotnych, poszukujacych pracy i mlodziezy. Ob-
serwujemy tworzenie sie stalej grupy klientów. Mlodziez szkól ponadpodsta-
wowych, która kiedys uczestniczyla w zajeciach grupowych, przyprowadzana
przez nauczyciela, powraca do nas juz jako studiujaca badz poszukujaca pracy.
Teraz szuka pomocy doradcy zawodowego w wyborze kierunku studiów lub
doskonalenia zawodowego. Poszukiwane sa takze aktualne informacje dotycza-
ce rynku pracy. Stale tez wzbogaca sie nasza oferta. Popularnoscia ciesza sie
wprowadzane metody poradnictwa grupowego i nowe narzedzia pracy dorad-
ców zatrudnionych w Centrach. Staramy sie, aby klienci Centrów zastali w nich
nowa jakosc, uslugi byly atrakcyjne i zdecydowanie wychodzace poza stereoty-
powajuz nauke pisania podan i zyciorysów.

Z powodzeniem realizujemy autorski program opracowany z mysla o mlo-
dziezy uczacej sie "Lekcja wyboru zawodu", w którym uczniowie poznaja swiat
zawodów oraz podstawowe uwarunkowania wyboru zawodu dla siebie.
Uczniowie maja takze mozliwosc przesledzenia sciezek dochodzenia do wybra-
nego zawodu oraz poznania podstawowych mechanizmów rynku pracy. Absol-
wenci róznych typów szkól i inni bezrobotni biora zas udzial w programie opra-
cowanym przez doradców z centrum rzeszowskiego "Zawód doskonalenie -
kariera". Program wykorzystuje miedzy innymi analizy rynku pracy oraz bada-
nia preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników zajec. Uczestnicy
zajec poznaja równiez uslugi urzedów pracy.

Coraz wiecej zwolenników maja zajecia warsztatowe "Zostan Rockefelle-
rem", prowadzone na podstawie programu opracowanego przez Katarzyne Re-
wers z Gdanska. Na tym warsztacie spotykaja sie aktywni bezrobotni, poszuku-
jacy mozliwosci rozwiazania swoich problemów zatrudnieniowych w tworzeniu
wlasnych przedsiewziec gospodarczych. Zamierzamy w najblizszym czasie
upowszechnic program tych warsztatów wsród doradców z powiatowych urze-
dów pracy naszego województwa. Dosc duza frekwencja ciesza sie indywidual-
ne porady zawodowe polaczone z udzielaniem kompleksowej multimedialnej
informacji zawodowej. Jest spora grupa chetnych na badania psychologiczne
bateria testów Hollanda.
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Wszystko wskazuje na to, iz mimo tego, ze rok 2000 byl niekorzystny
z punktu widzenia organizacyjnego, co jest zwiazane z likwidacja Systemu
Urzedów Pracy, przekazaniem do samorzadów oraz dlugim procesem wylacza-
nia Wojewódzkiego Urzedu Pracy ze struktur Urzedu Marszalkowskiego,jakosc
pracy Centrów województwa podkarpackiego niewiele ucierpiala. Rok 2000
powinnismy zamknac bilansem zblizonym do lat poprzednich, liczba okolo 12
tysiecy klientów. Mamy nadzieje, ze bilans przyszlego roku bedzie korzystniej-
szy ze wzgledów organizacyjnych i merytorycznych.

Liczymy tu na dalsza wspólprace z samorzadami i powiatowymi urzedami
pracy. Rodzi sie tu takze postulat o dalsza i aktywna wspólprace i opieke ze
strony Krajowego Urzedu Pracy, a szczególnie Centrum Metodycznego Infor-
macji i Poradnictwa Zawodowego oraz postulat scislejszej wspólpracy miedzy
Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wszystkich województw.
Takiej wspólpracy i korzysci z niej plynacych dla dzialan merytorycznych nie
da sie przecenic. Niesc ona bowiem moze, chocby poprzez wymiane doswiad-
czen oraz informacji, poprawe i doskonalenie jakosci pracy wszystkich Cen-
trów.
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Dzialania Centrów Informacji i PlanowaniaKariery Zawodowej
w województwie podlaskim

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w województwie pod-
laskim zostaly utworzone i przystosowane do pelnienia funkcji poradnictwa
otwartego w drugim pólroczu 1999 roku. Najwczesniej powstala placówka
w Bialymstoku (czerwiec 1999 r.), a nastepnie w Suwalkach (lipiec - 1999 r.)
i w Lomzy (pazdziernikI999 r.).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WUP - Centrum w Bialymstoku
jest Wydzialem WUP, a CIiPKZ w Lomzy i w Suwalkach dzialaja w ramach
Oddzialów Terenowych. Praktyka uksztaltowala obszar i zakres dzialan Cen-
trów. Centrum w Bialymstoku sprawuje czynnosci koordynacyjne i kluczowe
w stosunku do calego województwa, natomiast pozostale dwa Centra swoim
dzialaniem obejmuja tereny dawnych województw.

Kazde z trzech Centrów realizuje swoje podstawowe zadania, niemniej jed-
nak z uwagi na zróznicowanie struktury i rozmiaru bezrobocia oraz specyfike
lokalnego rynku pracy, dzialania te róznia sie pod wzgledem form, metod pracy
i rodzaju klientów korzystajacych z uslug poradnictwa i informacji zawodowej.
Ponizej przedstawiam kazde Centrum osobno, poniewaz pozwoli to na lepsze
oddanie pracy poszczególnych trzech placówek.

Centrum Informacji i PlanowaniaKariery Zawodowej w Bialymstoku

l. Rola koordynacyjnaCentrum w Bialymstoku w zakresie rozwoju uslug
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w województwie podla-
skim polega na:

opracowywaniu planów rozwoju poradnictwa i informacji zawodowej na
terenie województwa,
utrzymywaniu stalej wspólpracy z doradcami zawodowymi zatrudniony-
mi w urzedach pracy,
organizowaniu seminariów i szkolen z doradcami zawodowymi z terenu
województwa,
pozyskiwaniu, podziale i dystrybucji publikacji, testów oraz innych mate-
rialów do powiatowych urzedów pracy i CIiPKZ w Lomzy i w Suwal-
kach,
upowszechnianiu informacji zawodowej o zasiegu regionalnym,
promocji poradnictwa zawodowego.
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2. Dzialania z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego skierowane
do bezrobotnych, poszukujacych pracy, absolwentów i osób szczególnie
zagrozonych bezrobociem.

Zmieniajacy sie rynek pracy, powstawanie nowych zawodów i specjalizacji,
rosnace wymagania pracodawców wobec kandydatów ubiegajacych sie o prace
powoduja, ze wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalna, szeroko pojeta infor-
macje zawodowa. Potrzebe te potwierdza liczba udzielonych informacji.
Wokresie 11 miesiecy z indywidualnej informacji skorzystalo 4450 klientów
Centrum oraz 250 osób uczestniczacych w 10 spotkaniach grupowych.

Najczesciej zakres tematyczny informacji indywidualnej dotyczyl:
zawodów funkcjonujacych na rynku pracy i sposobu ich zdobycia w formach
szkolnych i pozaszkolnych,
ogólnej sytuacji na rynku pracy i popytu na poszczególne zawody,
przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
pomocy przy redagowaniu CV, listów motywacyjnych, listów intencyjnych,
podan, wypelniania ankiet personalnych,
mozliwosci skorzystania z kursów organizowanych przez powiatowe urzedy
pracy i instytucje szkoleniowe,
rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek,
metod i form poszukiwania pracy,
zakresu uslug CliPKZ.

W ciagu 11 miesiecy przeprowadzono 1025 indywidualnych rozmów do-
radczych z 401 osobami bezrobotnymi i poszukujacymi pracy. Okolo 30% porad
zawodowych stanowily tzw. "trudne przypadki", wymagajace szczególnego
podejscia doradcy zawodowego oraz wsparcia psychologicznego. W grupie tej
byly: osoby dlugotrwale bezrobotne, podopieczni Caritas, osoby niepelno-
sprawne, klienci Osrodków Pomocy Spolecznej, klienci Osrodka Interwencji
Kryzysowej, osoby posiadajace niskie kwalifikacje, a takze niektórzy absolwen-
ci. Wspólne cechy, które charakteryzowaly te osoby, to: niska samoocena, oba-
wy przed zmiana kwalifikacji oraz brak aktywnosci zawodowej. Inna grupa osób
to bezrobotni posiadajacy zawyzone ambicje zawodowe lub tez oczekujacy
rozwiazania wszystkich problemów zyciowych i zawodowych.

Doradcy zawodowi i psycholog pomagali klientom Centrum rozwiazywac
ich problemy zawodowe z pomoca odpowiednich metod, technik i narzedzi.
Stosowane byly testy: ZdS Hollanda, BTUO, APIS, Raven-a, WAIS-R, FCz-KT,
I-E w pracy. Najczesciej pomoc doradcy zawodowego dotyczyla:

wspólnego opracowania indywidualnego planu dzialania,
weryfikacji oczekiwan zawodowych klienta w odniesieniu do realiów rynku
pracy,
okreslenia preferencji i predyspozycji zawodowych.
Nowoczesne metody poszukiwania pracy oraz efektywne sprzedanie siebie

- to obecnie, obok wymaganych kwalifikacji, podstawowe umiejetnosci nie-

---
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zbedne do zdobycia odpowiedniej pracy. Centrum wychodzac naprzeciw zapo-
trzebowaniu spolecznemu organizowalo warsztaty aktywizujaco-wspomagajace
skierowane do: bezrobotnych, poszukujacych pracy i absolwentów. Zajecia byly
prowadzone w cyklach jednodniowych, dwudniowych i trzydniowych - w za-
leznosci od poruszanej problematyki. W warsztatach wzielo udzial 290 osób.

Tematyka warsztatów:
Poznaj siebie (z wykorzystaniem elementów francuskiej metody edukacyj-
nej).
Metody i techniki poszukiwania pracy.
Absolwent.

Autoprezentacja i rozmowa wstepna z pracodawca.
Zostan Rockefellerem.

3. Dzialania CIiPKZ w Bialymstoku na rzecz osób potrzebujacych
dodatkowego wsparcia

Majac na uwadze osoby potrzebujace szczególnej pomocy - Centrum
w Bialymstoku realizowalo zadania wobec osób, które wymagaja zastosowania
odpowiednich form i metod pracy, uwzgledniajacych ich potrzeby i sytuacje.
W zwiazku z tym zawarto porozumienia:

z Zakladem Karnym - w sprawie wspóldzialania w zakresie aktywizacji osa-
dzonych. Celem programu jest zwiekszenie dostepnosci informacji i porad-
nictwa zawodowego osadzonym, przebywajacym w Zakladzie Karnym.
W ramach programu psycholog z Centrum prowadzi warsztaty na terenie Za-
kladu wykorzystujac metode edukacyjna. Natomiast w przypadku informacji
zawodowej organizowane sa grupy piecioosobowe, które w ustalonym ter-
minie pod opieka psychologa z Zakladu Karnego lub opiekuna korzystaja
z uslug doradców na terenie naszej placówki.
z Caritas Archidiecezji Bialostockiej - w sprawie wspóldzialania na rzecz
osób bezrobotnych znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej. Celem po-
rozumienia jest przywrócenie aktywnosci zawodowej oraz budowanie nowej
swiadomosci zatrudnieniowej wsród bezrobotnych, bedacych podopiecznymi
Caritas.

z Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej PKP w Bialymstokuw sprawie
przeszkolenia instruktorówdoradztwa zawodowego i spolecznegooraz wspól-
dzialaniaw zakresie udzielaniapomocypracownikomzwalnianymz PKP.

4. Dzialania Centrum na rzecz mlodziezy

CIiPKZ w Bialymstoku cieszy sie duzym zainteresowaniem mlodziezy i pe-
dagogów szkolnych. Do konca listopada 2000 roku z róznych form realizowa-
nych w Centrum skorzystalo1152 mlodziezy uczacejsie, czyli okolo 17%
klientów Centrum.

---
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Biorac pod uwage typ szkoly sredniej (ogólnoksztalcacy lub zawodowy)
przygotowano odpowiednie programy, które byly realizowane podczas spotkan
z uczniami klas maturalnych. W pracy z uczniami omawiano zagadnienia zwia-
zane z planowaniem wyboru kierunku studiów i przyszlego zawodu oraz prze-
kazywano informacje o rynku pracy. Kazdy z uczniów samodzielnie wypelnial
"Ankiete sklonnosci zawodowych". Spotkania wspomagane byly filmami doty-
czacymi okreslonego zawodu i teczkami o zawodach. Centrum przyjelo 44 gru-
py uczniów z klas maturalnych.

W indywidualnych przypadkach wykorzystywano program "Doradca 2000"
oraz stosowano testy ZdS Hollanda i APIS.

Doradcy zawodowi udzielali informacji pedagogom i nauczycielom szkól
srednich oraz udostepniali materialy zgromadzone w Centrum, które byly wyko-
rzystywane na lekcjach poswieconych preorientacji zawodowej.

Inne formy dzialalnosci Centrum to:
. udzial w Gieldzie Zawodów organizowanej przez Podlaska Wojewódzka

Komende OHP, gdzie eksponowane byly uslugi Centrum na odpowiednio
przygotowanym stoisku,

. w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych mlodziezy wiej-
skiej" realizowanego przez OHP w Bialymstoku zorganizowano w Centrum
dwa spotkania z mlodzieza z terenów wiejskich województwa podlaskiego,
przebywajaca na obozie szkoleniowo-wypoczynkowymw Wasilkowie,

. dwudniowe szkolenie instruktazowo-informacyjne, w którym uczestniczyli
sluchacze Szkoly Policealnej Pracowników Sluzb Spolecznych w Bialymsto-
ku w ramach realizowanego przez Szkole programu dyplomowego "Monito-
ring socjalny pomocy osobom bezrobotnym", który byl wdrozony w Miej-
skim Osrodku Pomocy Rodzinie. Szkolenie mialo na celu zapoznanie uczest-
ników z metodami i technikami poszukiwania pracy oraz przyblizenie psy-
chologicznych aspektów pracy socjalnej z bezrobotnymi,

. warsztaty z zakresu aktywnego poruszania sie po rynku pracy i przedsiebior-
czosci w ramach realizowanego przez Zarzad Wojewódzki ZMW w Bialym-
stoku programu szkolen skierowanych do mlodziezy w wieku 18-24 lat.

5. Niestandardowe dzialania Centrum

Na podstawie opracowanego programu wojewódzkiego w 1999 roku Cen-
trum zostalo wlaczone do Programu "Zapobiegania Zakazeniom HIV i Opieki
nad Zyjacymi z HIV i Chorymi na AIDS w województwie podlaskim".

W ramach tego programu doradca zawodowy - Pani H. Luba - w pazdzier-
niku 2000 roku ukonczyla szkolenie zorganizowane przez Fundacje RES
HUMANE w porozumieniu z Krajowym Centrum ds. AIDS i otrzymala certyfi-
kat upowazniajacy do prowadzenia szkolen w zakresie podstawowej wiedzy
o HIV i AIDS. Na podstawie pozyskanych informacji i materialów przygotowa-
no informator o wybranych instytucjach dzialajacych na terenie Bialegostoku
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i kraju, które udzielaja pomocy i wsparcia osobom zyjacym z HIV, chorym na
AIDS i uzaleznionym od narkotyków. Informator oraz ulotki nt. HIV/AIDS zo-
staly wylozone w czytelni Centrum oraz przekazane powiatowym urzedom pra-
cy i Centrom w Lomzy i w Suwalkach. Centrum zorganizowalo szkolenie in-
struktazowo-informacyjne dotyczace HIV/AIDS, w którym uczestniczyli dorad-
cy zawodowi z powiatowych urzedów pracy i CIiPKZ funkcjonujacych na tere-
nie województwa.

Pod koniec listopada Centrum w Bialymstoku zostalo zaangazowane do
opracowania wstepnego projektu Leonardo da Vinci, w ramach akcji tematycz-
nej: "Rozwój europejskiego ksztalcenia i doradztwa zawodowego".

6. Wspólpraca z partnerami

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bialymstoku
utrzymuje stale kontakty ze studenckimi Biurami Karier, dzialajacymi na: Poli-
technice Bialostockiej, Wyzszej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Bialo-
stockim oraz z OHP, Kuratorium Oswiaty, instytucjami szkoleniowymi i insty-
tucjami wspierajacymi przedsiebiorczosc.

W ramach tych kontaktów organizowane sa spotkania i wspólne przedsie-
wziecia (np. udzial w gieldzie zawodów, prowadzenie razem z OHP warsztatów
dla mlodziezy). Pozyskane materialy sa wykorzystywane do opracowania in-
formatorów o kierunkach ksztalcenia i szkolenia na terenie województwa oraz
aktualizacji banku danych o instytucjach dzialajacych na rzecz przedsiebiorczo-
sci. Na specjalnie przygotowanej tablicy i regale eksponowane sa najwazniejsze
informacje przydatne pracodawcom oraz osobie rozpoczynajacej dzialalnosc
gospodarcza.

7. Promocja

Celem upowszechnienia naszych uslug opracowalismy ulotki i plakaty in-
formujace o dzialalnosci Centrum i prowadzonych warsztatach, które sa udo-
stepniane w powiatowych urzedach pracy, na uczelniach, w sklepie "Oferta"
oraz na róznych spotkaniach. Centrum prezentowane bylo w: TV Bialystok,
lokalnych stacjach radiowych i prasie lokalnej.

8. Szkolenie kadry doradców zawodowych

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bialymstoku bylo
inicjatorem i organizatorem nastepujacych spotkan i szkolen doradców zawo-
dowych zatrudnionych w urzedach pracy:

23.05. - spotkanie instruktazowe poswiecone zagadnieniom zwiazanym ze
stosowaniem standardów w poradnictwie zawodowym, z udzialem Dyrektora
DepartamentuStandaryzacjiUslugKUP, DyrektoraWydzialuSluzbZatrud-
nienia UW i Kierowników studenckich Biur Karier,

- ----- ----
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30.06. - zapoznanie uczestników spotkania z materialami i przedmiotem
szkolen w Pogorzeli i Gdansku,
15.11. - szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS.

9. Organizacja pracy Centrum w Bialymstoku

Na podstawie doswiadczen wypracowalismy system organizacji pracy
Centrum, który ulatwia prace doradcom zawodowym oraz naszym klientom.
Petentów przyjmujemy od poniedzialku do piatku w godzinach od 9.00 do
15.00,przy czym nasz tydzien pracy przedstawia sie nastepujaco:
· informacja indywidualna udzielanajest na biezaco,
· poradnictwo indywidualne (w zaleznosci od problemu osoby zglaszajacej sie

i fazy rozmowy doradczej - w dniu zgloszenia sie petenta lub w wyznaczo-
nym terminie),

· testy - zgodnie z wczesniej ustalonym dniem i godzina,
· mlodziez szkolna (klasy maturalne) przyjmowane sa w poniedzialek - wto-

rek, wedlug kolejnosci zapisów w rejestrze,
· warsztaty: czwartek - jednodniowe, sroda-czwartek - dwudniowe, wtorek-

-czwartek- trzydniowe(warsztatydla absolwentów),
. ostatni dzien tygodnia (piatek) to dzien konsultacji, spotkan, pozyskiwania

informacji z innych instytucji, wyjazdy w teren.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lomzyl

Podstawowy zakres dzialalnosci Centrum to:

l. Zadania podstawowe
· swiadczenie wyspecjalizowanych uslug na rzecz bezrobotnych i poszu-

kujacych pracy, absolwentów i osób niepelnosprawnych (informacja za-
wodowa, poradnictwo indywidualne i grupowe, badania i testy psycholo-
giczne, w tym warsztaty: Absolwent, Zostan Rockefellerem),

. aktualizacja i pozyskiwanieinformacjio zawodach i lokalnymrynku pracy.

2. Wspólpraca z powiatowymi urzedami pracy z terenu bylego wojewódz-
twa lomzynskiego

Centrum wypracowalo scisle formy wspólpracy z PUP w Lomzy, które
obejmuja: prowadzenie wspólnych warsztatów, organizowanie spotkan z mlo-
dzieza, kwalifikowanie kandydatów na szkolenie. Ponadto Centrum wspoma-
galo PUP w Zambrowie, gdzie nie ma doradcy zawodowego (Centrum miesci
sie w tym samym budynku co PUP w Lomzy).

1 Informacje o dzialalnosci Centrów: w Lomzy i Suwalkach zostaly opracowane na podstawie
nadeslanych sprawozdan.
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3. Dzialania na rzecz mlodziezy uczacej sie

W miare rozwijajacej sie dzialalnosci Centrum i prowadzenia zorganizo-
wanej promocji uslug placówki coraz wiecej szkól zglaszalo zapotrzebowanie
na prowadzenie zajec z mlodzieza zarówno ze szkól srednich, jak i gimna-
zjum. W Centrum realizowane sa dwa programy skierowane do mlodziezy
w zaleznosci od poziomu edukacji: Wybieram zawód, Planuje swoja kariere.

4. Wspólpraca z partnerami rynku pracy, która dotyczyla:

. pomocy pracownikom zwalnianym z przyczyn zakladu pracy. (Centrum
wystapilo z oferta wspólpracy do firm, które zglosily do PUP w Lomzy
zamiar zwolnien grupowych),

. pozyskiwania informacji o szkoleniach z instytucji szkoleniowych,

. pozyskiwania informacji o uslugach firm i organizacji wspierajacych
MSP (opracowanie informatora o jednostkach wspierajacych MSP z tere-
nu bylego woj. lomzynskiego i ulotki informacyjnej o Funduszu Mikro,

. pozyskiwania informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej,
zorganizowane dzieki pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Lomzy, biblioteczki o UE oraz bazy danych dotyczacej m.in. komórek
ds. integracji europejskiej w polskich ambasadach w krajach UE,

. wymiany informacji o rynku pracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Edu-
kacji Ekonomicznej i Rynku Pracy jako jednostki upowaznionej przez
Prezesa KUP do prowadzenia posrednictwa krajowego i zagranicznego.

Do listopada 2000 roku z uslug Centrum skorzystalo ogólem 1761 osób
lacznie z mlodzieza.

W dniu 28 wrzesnia Centrum zorganizowalo szkolenie na temat
"Poradnictwo zawodowe dla osób niepelnosprawnych, uposledzonych umyslo-
wo i z chorobami psychicznymi" z udzialem doradców zawodowych z bylego
województwa lomzynskiego i trzech Centrów.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwalkach

Placówka usytuowanajest z dala od centrum miasta i powiatowego urzedu
pracy. Stad tez w pierwszym etapie funkcjonowania Centrum poswiecono wiele
uwagi promocji tej placówki. Wykorzystano rózne formy dotarcia do potencjal-
nego klienta. Rozwieszano plakaty w miejscach publicznych, rozdawano ulotki
w trakcie róznego rodzaju spotkan z partnerami zewnetrznymi oraz klientom
zglaszajacym sie do powiatowego urzedu pracy. Samodzielnie opracowano re-
klame, która jest emitowana w telewizji kablowej w Suwalkach. Uslugi Cen-
trum prezentowane byly na Gieldzie Szans w Olecku.
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l. Dzialania Centrum na rzecz róznych grup klientów

1.1.Bezrobotniiposzukujacypracy

Osoby bezrobotne i poszukujace pracy stanowia okolo 48% klientów. Ce-
lem ich wizytjest glównie uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy.

Wobec tej grupy osób stosowane sa nastepujace formy uslug:
. poradnictwo indywidualne (stan psychiczny wielu klientów wymaga szcze-

gólnej pomocy o charakterze psychologicznym - niektóre z nich sa kierowa-
ne przez doradce zawodowego z PUPjako tzw. "trudne przypadki"),

. poradnictwo grupowe (wedlug opracowanego programu aktywizujacego,
modyfikowanego w zaleznosci od potrzeb i skladu grupy).

Doradcy zawodowi w ciagu kilku miesiecy minionego roku uczestniczyli
w serii 8 grupowych szkolen aktywizujacych dla zwolnionych grupowo pracow-
ników British Americam Tobacco Polska S.A. w Augustowie.

W okresie 11 miesiecy z informacji i poradnictwa zawodowego skorzystalo
1215 osób.

Dzieki stalej wspólpracy z istniejacym w urzedzie stanowiskiem zajmuja-
cym sie kierowaniem do pracy za granica, ponad 20 naszych klientów skorzy-
stalo z ofert pracy sezonowej w Niemczech.

Jakkolwiek formula dzialania Centrum nie przewiduje zadan zwiazanych z pos-
rednictwem pracy, z uwagi na wyjatkowo trudna sytuacje na rynku pracy, w ramach
mozliwosci Centrum udziela pomocy w poszukiwaniu pracy na terenie calego kraju.
W tym celu wykorzystuje informacje zawarte w prasie oraz w Internecie.

1.1. Osoby niepelnosprawne

W ciagu biezacego roku trafilo do Centrum wiele osób niepelnosprawnych
lub osób, które maja powazne ograniczenia zdrowotne, mimo iz nie maja orze-
czonego stopnia niepelnosprawnosci. Osoby te czesto cechuje duza bezradnosc
w rozwiazywaniu nie tylko problemów zawodowych, lecz takze podstawowych
problemów zyciowych.

Aby sprostac ich oczekiwaniom, w wielu przypadkach, oprócz pomocy
w zakresie poszukiwania pracy i planowania sfery zawodowej, doradcy zawo-
dowi udzielali szczególowych informacji o mozliwosci uzyskania pomocy
w innych problemach, czesto w scislym kontakcie z instytucjami, które swiad-
cza te pomoc. Szczególnie dotyczy to instytucji: Powiatowego Osrodka ds. Re-
habilitacji Osób Niepelnosprawnych oraz Powiatowego Zespolu ds. Orzekania
o Stopniu Niepelnosprawnosci.

Do listopada 2000 roku w CI i PKZ:
. osobomniepelnosprawnymudzielonoinformacjizawodowych,
. 28 osobom udzielono porad indywidualnych.
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2. Dzialania na rzecz mlodziezy uczacej sie

Mlodziez uczaca sie stanowi okolo 52% klientów Centrum w Suwalkach.
Praca z mlodzieza odbywa sie glównie na terenie Centrum, a nie w siedzibach
szkól. Stosowane formy pracy to:
. spotkania grupowe informacyjne - 21 grup,
. porady grupowe - 26 grup,
. porady indywidualne (glównie z osobami majacymi problem z podejmowa-

niem decyzji i rozpoznaniem wlasnych mozliwosci),
. informacje zawodowe.

W zdecydowanej wiekszosci przypadków mlodziez zostala poddana testom
okreslajacym predyspozycje zawodowe (test Hollanda i rózne wersje testów
dunskich), a takze testom psychologicznym(glównie APIS).

Z formy grupowej korzystajaglównie uczniowieostatnich klas szkól srednich
i policealnych,natomiast indywidualniezglaszaja sie, oprócz wymienionejkatego-
rii, takze uczniowie mlodszych klas szkól srednich, szkól pomaturalnych oraz
studenci. Podstawowym problemem, z którym zglasza sie mlodziez uczaca sie -
jest wybór lubzmiana zawodu,a takze ocena perspektywrozwoju i szans na rynku
pracy.

Ogólem z uslug Centrum skorzystalo - 1315 uczniów.

3. Wspólpraca z partnerami

Centrum utrzymuje stale kontakty ze szkolami ponadpodstawowymi,
Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci w Suwalkach, Fundacja Rozwoju Re-
gionalnego "ARES", Wydzialem Oswiaty, Wychowania i Sportu Urzedu
Miejskiego w Suwalkach, instytucjami szkoleniowymi. W ramach wspólpracy
doradcy zawodowi uczestniczyli w seminariach i konferencjach organizowa-
nych przez te instytucje w zakresie tematyki: Mlodziez w Unii Europejskiej,
Ksztalcenie zawodowe a rynek pracy, Finansowanie rozwoju malych i sred-
nich przedsiebiorstw.

Podsumowanie

Doswiadczenia wynikajace z póltorarocznego okresu funkcjonowania Cen-
trów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na terenie województwa
podlaskiego wskazuja na duze zapotrzebowanie na tego rodzaju uslugi. Facho-
wa kadra doradców zawodowych pomaga podejmowac niejednokrotnie trudne
decyzje zawodowe oraz ukierunkowac petenta, jak najlepiej zaplanowac wlasna
sciezke zawodowa. Natomiast rzetelna i wszechstronna informacja zawodowa to
niejednokrotnie polowa sukcesu przy poszukiwaniu pracy i dokonywaniu wybo-
ru odpowiedniego szkolenia czy przekwalifikowania.

Centra sa wysoko ocenianeprzez klientów korzystajacychz naszych
uslug.
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Podstawowe atuty Centrów Infonnacji i Planowania Kariery Zawodowej to:
· profesjonalizm i zyczliwosc doradców zawodowych,
· brak biurokratyzacji i podejscia urzedniczego,
· kompleksowosc uslug,
· nowoczesne wyposazenie,
. brak alternatywnych placówek w województwie.

Pracownicy Centrów dbajac o swój rozwój zawodowy oraz majac na uwa-
dze jak najlepsze swiadczenie uslug, podnosili swoje kwalifikacje poprzez sa-
moksztalcenie oraz udzial w róznych szkoleniach, seminariach i konferencjach
organizowanych przez: KUP, BKKK Leonardo da Vinci, MG i Polska Federacje
Promocji i Rozwoju MSP, Podlaska Fundacje Rozwoju Regionalnego, TNOIK
w Gdansku, Fundacje Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Instytut Europejski
w Lodzi, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Fundacje
Rozwoju Przedsiebiorczosci w Suwalkach, Wydzial Oswiaty, Wychowania
i Sportu Urzedu Miejskiego w Suwalkach.

Aktualnie w Centrach pracuje 17 osób, w tym: w Bialymstoku - 3 dorad-
ców zawodowych, I doradca edukacyjny, psycholog (1/2 etatu), Kierownik
Centrum; w Lomzy - jest taka sama liczba i podzial funkcji, a w Suwalkachjest
o jednego doradce mniej.
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdansku
dzialalnosc w 2000 r.

1. Realizacja zadan uslugowych w zakresie poradnictwa i informacji za-
wodowej na rzecz osób: bezrobotnych, poszukujacych pracy, mlodziezy
klas absolwenckich.

2. Dzialania w zakresie tworzenia i upowszechniania informacji zawodowych

2.1. Przygotowanie nowej edycji Informatora o Instytucjach Ksztalcenia Po-
zaszkolnego w województwie pomorskim na 2001 r.

2.2. Zaktualizowanie informacji lokalnej do 300 Teczek Informacji o Zawodzie
oraz przekazanie jej dla 16 PUP woj. pomorskiego.

2.3. Opracowanie nowej Teczki Informacji o Zawodzie - LOGISTYK.
2.4. Aktualizacja Teczki o Zawodzie - PROGRAMISTA (w ramach stazu zor-

ganizowanego dla studenta UG - kierunek psychologia).
2.5. Udzial w procedurze testowania nowej wersji programu komputerowego

DORADCA 2000 przystosowanego do uzytkowania przez osoby niepelno-
sprawne.

2.6. Przygotowywanie informacji o dzialalnosci CIiPKZ prezentowanych na
stronie www.wup.gdansk.pl- na biezaco.

Rodzaj swiadczonych uslug Dorosli Mlodziez razem osób

Indywidualneporadnictwo zawodowe 136 142 278

Grupowe poradnictwo zawodowe 95 - 95
9 grup 9 !!rUD

Indywidualna informacja zawodowa 2531 748 3279

Grupowa informacja zawodowa 128 2502 2630
8 grup 179 !!ruD 187 !!rUD

razem osób 2890 3398 6282
razem grup 17 179 196
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3. Dzialania w zakresie koordynacji poradnictwa zawodowegow województwie

3.]. Dystrybucja na teren województwa pomorskiego materialów metodycznych
oraz narzedzi diagnostycznych (testów psychologicznych, kwestionariuszy
i innych) przekazywanych przez KUP do pup na wyposazenie stanowisk
doradców zawodowych.

3.2. Aktualizacja danych o dzialalnosci klubów pracy w województwie.

Dzialania innowacyjne

]. Wprowadzenie do oferty uslugowej Centrum dwudniowych tematycznych
warsztatów dla osób bezrobotnychi poszukujacychpracy w ramach grupowe-
go poradnictwazawodowego(Techniki aktywnegoposzukiwaniapracy).

2. Wprowadzenie do oferty uslugowej dla klientów Centrum warsztatu. Zostan
Rockefellerem", dla osób planujacych rozpoczac wlasna dzialalnosc gospo-
darcza.

3. Opracowanie wniosku aplikacyjnego w II etapach do Wspólnotowego Pro-
gramu Ksztalcenia Zawodowego Leonardo da Vinci 2000-2006 w ramach
projektów pilotazowych. Tytul ,,Model reorientacji zawodowej w celu przy-
stosowania prywatyzowanych przedsiebiorstw RESTART 2001". Promotor
projektu WUP w Gdansku.

4. Opracowanie polskiej wersji materialu metodyczno-informacyjnego "Bilans
Kompetencji" oraz wdrazanie pilotazowych bilansów w Gdansku (jako jedy-
ne Centrum w Polsce).

5. Udzial CIiPKZ w pracach nad programem Leonardo da Vinci w projekcie
RECONFOR "Zmiany systemu szkolen w regionach zmieniajacych oblicze
przemyslowe" (konsultacja przy tworzeniu ankiet, udzial w przeprowadzeniu
badan ankietowych w stoczniach, opracowanie badan przeprowadzonych
wsród pracowników stoczni oraz instytucji szkoleniowych, przygotowanie
analizy i prezentacja wyników badan socjologicznych, opracowanie zarysu
koncepcji szkolenia dla kadry stoczni w sytuacji przeksztalcen).

Rezultaty dzialalnosci i ich upowszechnianie

l. Przeprowadzenie w Centrum Pilotazowych Bilansów Kompetencji oraz
udzial w opracowaniu skryptu pt. "Bilans Kompetencji - Nowe Narzedzie
Planowania i Zarzadzania Kariera Zawodowa". Przedstawienie referatu
"Bilans Kompetencji - polska adaptacja metody i pierwsze doswiadczenia
w jej stosowaniu" podczas miedzynarodowej konferencji organizowanej
przez Biuro Koordynacji Ksztalcenia Kadr w Warszawie poswieconej wy-
pracowaniu strategii wdrazania Bilansu w naszym kraju.
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2. Przeszkolenie 50 Kierowników CIiPKZ w zakresie warsztatu "Zostan Rocke-
fellerem" wraz z przekazaniem materialów szkoleniowych w ramach szkole-
nia organizowanego przez KUP.

3. Przeprowadzenie szkolenia dla doradców zawodowych województwa za-
chodniopomorskiego (organizator WUP w Szczecinie) w zakresie warsztatu
,,zostan Rockefellerem" oraz przedstawienie Bilansu Kompetencji jako spe-
cjalistycznej metody poradnictwa zawodowego.

4. Przeprowadzenie badan socjologicznych ,,Preferencje pracodawców przy
zatrudnianiu absolwentów a oczekiwania absolwentów wobecpierwszej pra-
cy" oraz opracowanie analizy z ich wyników. Upowszechnienie wyników
w prasie lokalnej, rozeslanie ich do radnych sejmiku wojewódzkiego, pre-
zentacja wyników badan na AKADEMII 2000 na Uniwersytecie Gdanskim.

5. Audycja radiowa oraz cykliczne informacje prasowe propagujace dzialalnosc
uslugowa Centrum, a takze na temat innych, dodatkowo podejmowanych
dzialaniach.

6. Przygotowanie do druku materialów informacyjnych nt. dzialalnosci Cen-
trum (plakat, folder oraz ulotki o klubach pracy) oraz przekazanie ich do
PUP oraz partnerów lokalnych i innych instytucji, których dzialalnosc ukie-
runkowana jest na profilaktyke i zapobieganie bezrobocia.

Wspólpraca z partnerami lokalnymi, pozyskiwanie nowych
partnerów

l. Wspólpraca z Polskimi Kolejami Panstwowymi - Kolejowa Agencja Akty-
wizacji Zawodowej.
1.1. Opracowanie ramowego programu szkolenia dla instruktorów doradz-

twa zawodowego i spolecznego KAAZ oraz przygotowanie materialów
szkoleniowych.

1.2. Przeprowadzenieszkolenia dla 12-osobowej grupy instruktorówz Gdan-
ska i Slupska. Po 30-godz. szkoleniu instruktorzyodbyli staze w Centrum
Gdanskim i Slupskim.

1.3. Udzial w przygotowaniu podpisania w Centrum porozumienia zawarte-
go pomiedzy Marszalkiem Województwa Pomorskiego Janem Zareb-
skim a Dyrektorem KAAZ Ryszardem Jurkowskim w sprawie wspól-
pracy w zakresie realizacji programu restrukturyzacji zatrudnienia
w PKP.

1.4. Udzial Kierownika Centrum w konferencjach:
"Restrukturyzacja PKP w kontekscie restrukturyzacji zatrudnienia
oraz restrukturyzacji przewozów" Ustka 7-8.08.2000;
"Restrukturyzacja firmy a kierowanie zatrudnieniem: Polskie Koleje
Panstwowe" Warszawa 14-15.09.2000.

--- --
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2. Wspólpraca z Uniwersytetem Gdanskim:
2.1. W ramach III edycji Targów Uczelnianych AKADEMIA 2000

(prowadzenie warsztatów dla odwiedzajacych, prezentacja wyników ba-
dan socjologicznych, obsluga stoiska informacyjnego),

2.2. Nawiazanie kontaktów oraz ustalenie przeplywu informacji pomiedzy
Centrum a nowo utworzonym uczelnianym Bankiem Karier.

3. Zorganizowanie corocznego spotkania w Centrum z grupa mlodziezy z gmi-
ny Karskrona w Szwecji oraz mlodzieza z Zespolu Szkól Administracyjno-
-Ekonomicznych w Gdyni.

4. Udzial w VI Forum Gospodarczym w Tczewie.
5. Udzial w ogólnopolskim sympozjum zorganizowanym w Gdansku pod tytu-

lem "Fenyloketonuria doroslych- aspekty medyczne i spoleczne".
6. Przeprowadzenie (wspólnie z Centrum w Slupsku) wyjazdowych zajec akty-

wizacyjnych dla grupy bezrobotnych i poszukujacych pracy w gminie Par-
chowo (PUP w Bytowie).

Wnioski

l. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdansku w pelnym
zakresie realizuje przypisane zadania w ustawie o zatrudnieniu i przeciw-
dzialaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25 z póznozm.) oraz wynikajace
z rozporzadzenia MPiPS (Dz.U. z 2000 r. Nr 12) w sprawie szczególowych
zasad prowadzenia posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.

2. Centrum podejmuje inicjatywy dazace do zwiekszenia zakresu wspólpracy
oraz podniesienia poziomu swiadczonych uslug na rzecz lokalnych instytu-
cji i organizacji obecnych na regionalnym rynku pracy.
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Centrum informacji i planowania kariery zawodowej w Slupsku
dzialalnosc w 2000 r.

1. Jest to wyspecjalizowana komórka Wojewódzkiego Urzedu Pracy powolana
w celu swiadczenia uslug w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego
zwiazanych z planowaniem kariery zawodowej dla osób bezrobotnych, po-
szukujacych pracy, mlodziezy wchodzacej na rynek pracy, a takze dla praco-
dawców (dobór kadr).

Doradcy zawodowi zatrudnieni w CIiPKZ sluza pomoca poprzez:
a) poradnictwo indywidualne i grupowe jako proces pomocy jednostkom

lub grupom w wyborze zawodu, jego zmianie, wyborze kierunku ksztal-
cenia i szkolenia zawodowego z uwzglednieniem mozliwosci psychofi-
zycznych klienta, a takze potrzeb rynku pracy, czyli pomoc w planowaniu
i kreowaniu drogi rozwoju zawodowego.

W 2000 roku z tej formy pomocy skorzystalo 121 osób, w tym:. z porad indywidualnych 82 osoby,
. z zajec grupowych 39 osób w 4 grupach.

b) szeroko pojeta informacje zawodowa w formie teczek zawodoznaw-
czych, filmów o zawodach i filmów szkoleniowych, programów kompute-
rowych "Doradca 2000", "Multimedialny Informator Edukacyjny"
o uczelniach wyzszych w calym kraju, a takze informacje zawodowa
w postaci testów preferencji i zainteresowan. Do wykorzystania dla
klientów Centrum sa równiez materialy informacyjne w wersjach ksiaz-
kowych, takie jak: "Klasyfikacja zawodów i specjalnosci", "Przewodnik
po zawodach", informatory o szkolach kazdego typu oraz instytucjach
ksztalcenia pozaszkolnego.

Ta forma pomocy cieszy sie najwiekszym zainteresowaniem mlodziezy.
W omawianym okresie pomoca tego typu w formie indywidualnej objeto

2835osób,natomiastw formiegrupowej2035osóbw 97grupach.
W 2000 roku z wszystkich uslug swiadczonych przez doradców CIiPKZ

w Slupsku skorzystalo lacznie 4991 osób.
2) W roku 2000 CIiPKZ w Slupsku wprowadzilo nowe metody z zakresu po-

radnictwa grupowego. We wspólpracy z CIiPKZ w Gdansku zorganizowano
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji dla osób dlu-
gotrwale bezrobotnych z gminy Parchowo.

Dla absolwentów wchodzacych na rynek pracy zorganizowano cykl warsz-
tatów majacych na celu zapoznanie z technikami aktywnego poszukiwania pracy
i nauke autoprezentacji.

Warsztaty "Wchodzimy na rynek pracy" spotkaly sie z duzym zaintereso-
waniem grupy, do której byly skierowane. W roku 200l planuje sie przeprowa-
dzenie kolejnego cyklu warsztatów dla wyzej wymienionej grupy oraz osób
dlugotrwale bezrobotnych.

----
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W zwiazku z restrukturyzacja PKP zawarte zostalo porozumienie o wspól-
pracy pomiedzy Marszalkiem Województwa Pomorskiego a Dyrektorem Kole-
jowej Agencji Aktywizacji Zawodowej PKP. W ramach porozumienia dotycza-
cego wspóldzialania przy realizacji programu restrukturyzacji zatrudnienia prze-
szkolono dwóch trenerów Agencji w zakresie pracy doradcy zawodowego.
Szkolenie obejmowalo m.in. nauke prowadzenia rozmowy doradczej, kwalifika-
cyjnej, technik poszukiwania pracy oraz przygotowania dokumentów niezbed-
nych przy ubieganiu sie o prace.
3. Sytuacja na slupskim rynku pracy spowodowala podjecie przez wladze ]0-

kalne szeregu inicjatyw zmierzajacych do ograniczenia bezrobocia.
Na specjalnymposiedzeniuRady Miejskiejw Slupskudotyczacymbezrobocia

i sytuacji na lokalnymrynku pracy zostaly zaprezentowanematerialy informacyjne
o dzialalnosciCIiPKZ. Efektem tego bylo zaproszenieprzez CIiPKZ przez Zarzad
Miastado wspólpracyw ramachotwartegoprogramulagodzeniabezrobociaw Slup-
sku. Celem wyzej wymienionegoprogramujest stworzeniepodstaw dla koordyno-
wania wdrazania dzialan majacych na celu pobudzenie aktywnosci gospodarczej
w Slupsku,lagodzenieskalibezrobociaorazeliminowanietego~awiska.

CIiPKZ w Slupsku czynnie uczestniczy w realizacji programu poprzez pro-
wadzenie obowiazkowych zajec dla mlodziezy szkól ponadpodstawowych doty-
czacych technik aktywnego poszukiwania, badz trafnego wyboru dalszej drogi
ksztalcenia.

Centrum jest takze jednym z partnerów realizujacych program "Slupskie
wiatraki i nie ty]ko" dotyczacy transgranicznej wspólpracy malych i srednich
firm w ograniczaniu bezrobocia w miescie Slupsku w ramach Euroregionu Bal-
tyk poprzez uczestnictwo w "Slupskich Targach Pracy" - prezentacja form pra-
cy z mlodzieza i bezrobotnymi. Realizacja tego programu odbywac sie bedzie
w 200] roku.

Aby zwiekszyc skutecznosc promocji uslug swiadczonych przez Centrum
zorganizowane zostaly spotkania z przedstawicielami wladz oswiatowych z tere-
nu dzialania Filii, dyrektorami szkól, pedagogami szkolnymi, co zaowocowalo
wzrostem liczby klientów Centrum.

Szeroka i wszechstronna akcja promocyjna w lokalnych mass mediach
przyczynila sie do wzrostu zainteresowania dzialalnoscia Centrum osób potrze-
bujacych tego typu pomocy. Wynikiem tego bylo nawiazanie kontaktu z dorad-
cami zawodowymi OHP w Slupsku, którzy niejednokrotnie korzystali z róznych
form oferowanych uslug.

Na bazie kontaktów nawiazanych z jednostkami ksztalcenia pozaszkolnego
we wspólpracy z CI i PKZ w Gdansku stworzony zostal katalog firm szkolacych
z terenu województwa pomorskiego.
4. Pomimo wystepujacych trudnosci w poczatkowej fazie dzialalnosci Centrum

wynikajacychz reorganizacjiFilii, braków kadrowych i w zwiazkuz tym reali-
zacja dodatkowychzadan zalozone cele zostaly w miare mozliwosci zrealizo-
wane.
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Jednolityschemat Uslug CentrumMetodycznego Poradnictwa
Zawodowego i Promowania Przedsiebiorczosci
Wojewódzkiego Urzedu Pracyw Katowicach

Wojewódzki Urzad Pracy w Katowicachpragnac zapewnicwszystkim miesz-
kancom Województwa Slaskiego standardowy pakiet swiadczen w zakresie in-
formacji i poradnictwa zawodowego,ujednolicil oferte Centrów Informacji i Pla-
nowania KarieryZawodowejw Bielsku-Bialej,Czestochowie i Sosnowcu.

Ujednolicenie uslug obejmuje oferte w zakresie:
. informacji zawodowej grupowej,
. poradnictwa zawodowego grupowego,
. doradztwa przedsiebiorczosci,
. grupowych badan testowych autotestem Hollanda ZdS.

Tego typu podejscie do kwestii uslug jest wyjatkowo korzystne równiez
z punktu widzenia promowania dzialalnosci Centrów. W srodkach masowego
przekazu: radiu, telewizji regionalnej i prasie mozemy lansowac zwarty model
dzialan, który w takiej formie latwiej utrwala sie w pamieci odbiorców.

Jednolity schemat uslug jest schematem tygodniowym, który przedstawia
sie nastepujaco:

Schemat uslug CentrumMetodycznego PoradnictwaZawodowego
i Promowania Przedsiebiorczosci Wojewódzkiego Urzedu Pracy

w Katowicach

. Dzial uslugowy . BliPP. Clipkz Bielsko-Biala. Cliokz Czestochowa

Ponie- Grupowe badania zds-em:
dzialek I. 9.00-11.00

II. 12.00-14.00
Wtorek Godz. 10.00-14.00 warsztaty dla mlodziezy Godz. 10.00-15.00

Godz. 14.00 wyklad: "Jak napisac zyciorys Grupowe spotkania informacyjne "Jak
zawodowv?" zalozyc wlasna firme?"

Sroda Godz. 10.00-14.00 warsztaty Godz. 10.00-14.00 warsztatY tematYczne

Czwartek Godz. 10.00-14.00 warsztaty dla mlodziezy Godz. 12.00 doradztwo dla PUP

Godz. 14.00 wyklad: "Jak szukac pracy
i rozmawiac z oracodawca?"
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Wojewódzki Urzad Pracy, wychodzac naprzeciw oczekiwaniom rynku pra-
cy,jest inicjatorem dwóch nowych przedsiewziec:
. utworzenia w Wojewódzkim Urzedzie Pracy Biur Promocji Zatrudnienia,
. koordynacji ksztalcenia ustawicznego na poziomie regionalnym.

Przedsiewziecia te, kompatybilne z innymi dzialaniami zwiazanymi z funk-
cjonowaniem na wspólczesnym rynku zatrudnieniowym, maja na celu wzmoc-
nienie tzw. elastycznosci na rynku pracy.

Biura Promocji Zatrudnienia to jednostki WUP usytuowane w jego siedzi-
bach w:
. Bielsku-Bialej,
. Czestochowie,
. Katowicach.

Glównym celem BPZ jest pomoc pracodawcom w doborze kandydatów na
wolne miejsca pracy, natomiast bezrobotnym i poszukujacym pracy znalezienie
odpowiedniego zatrudnienia.

Podstawowym zadaniem BPZ jest pozyskiwanie, upowszechnianie oraz
dystrybucja ofert pracy w ujeciu wojewódzkim i krajowym, co znacznie wykra-
cza poza dzialania realizowane przez powiatowe urzedy pracy.

Pracodawca moze zglaszac w Biurze oferty dotyczace róznych form zatrud-
nienia:

. na czas nieokreslony,

. na czas okreslony,

. umowy zlecenia,

. umowy o dzielo.
Zgloszenia dokonuje w najdogodniejszy dla siebie sposób:

. osobiscie,

. korespondencyjnie,

. telefonicznie,

. faksem,
· poczta elektroniczna.

Równiez osoby bezrobotne i poszukujace zatrudnienia moga skladac swoje
oferty. Oferty te udostepniane sa potencjalnym pracodawcom za zgoda zaintere-
sowanych stron.

Piatek CIiPKZ b-b i cz-wa: BJiPP:
Doradztwoprzedsiebiorczosci Doradztwoprzedsiebiorczosci
I tydzien: godz. 12.00 wyklad: "Jak roz- I tydzien: godz. 12.00 wyklad: "Jak
poczac wlasnadzialalnoscgospodarcza?" rozpoczac wlasna dzialalnosc gospodar-
2 tydzien: godz. 10.00-13.00 warsztaty: cza?"
"Jak zostac Rockefellerem?" 2 tydzien: godz. 10.00-13.00 warsztaty:
Cmpzipp- dzial uslugowy: "Jak zostac Rockefellerem?"

DZIEN METODYCZNY



WOJEWÓDZTWO SLASKIE ] ] 7

Powolanie Biur Promocji Zatrudnienia pozwoli stworzyc wojewódzki sys-
tem informacji o pracy: jednolity, cechujacy sie profesjonalizmem i bezplatnym
swiadczeniem uslug na rzecz poszukujacych pracy oraz podmiotów rynku pracy.

Jednym z priorytetowych zadan w kontekscie procesu integracyjnego
z Unia Europejska staje sie wypracowanie nowoczesnego i spójnego systemu
ksztalcenia zawodowego z polozeniem nacisku na rozwój ksztalcenia ustawicz-
nego.

W dobie coraz szybciej postepujacego rozwoju technologicznego, pociaga-
jacego za soba nieuchronna restrukturyzacje poszczególnych firm, jak równiez
calych branz, znaczenia nabiera tak zwane "ksztalcenie ustawiczne", które po-
zwala utrzymac swoje kwalifikacje na wciaz wzrastajacym poziomie wymagan
wspólczesnego rynku pracy.

W gospodarce wolnorynkowej równiez zasada ,Jakosci ksztalcenia" ujaw-
nia sie w pelni w toku pracy. Stwierdzenie to dotyczy umiejetnosci, wiedzy za-
wodowej i ogólnej oraz postaw, szczególnie postawy gotowosci do ciaglego
uczenia sie, do dokonywania w sobie zmian, do ciaglych innowacji.

Wojewódzki Urzad Pracy w Katowicach jest inicjatorem utworzenia
w Województwie Slaskim Regionalnego Osrodka Koordynacji Ksztalcenia
Ustawicznego (ROKKU). Realizacja przedsiewziecia zaklada:
· promowanie idei ksztalcenia ustawicznego,
· stworzenie ogólnodostepnej bazy danych o regionalnych instytucjach szkola-

cych,

· rekomendowanieinstytucji szkolacychposiadajacychcertyfikatyjakosci,
· dostosowywanie programów ksztalcenia do potrzeb rynku pracy,
· wprowadzenie nowych kierunków ksztalcenia,
· wdrazanie programów nauczania na odleglosc.

Beneficjenci:
· Urzad Marszalkowski Województwa Slaskiego,
· Wojewódzki Urzad Pracy,
· Slaski Urzad Wojewódzki,
· Placówki oswiatowe publiczne i niepubliczne,
· Instytucje szkoleniowe,
. Pracodawcy,
· Samorzad terytorialny,
· Organizacje pozarzadowe,
· Mieszkancy województwa slaskiego.

Sklad instytucji, które wspólpracuja przy tworzeniu ROKKU, przedstawia
sie nastepujaco:
· Wojewódzki Urzad Pracy - koordynator przedsiewziecia,
· Urzad Marszalkowski Województwa Slaskiego,
· Slaskie Kuratorium Oswiaty,

--- -
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. Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Regionalne Centrum Edukacji Niesta-
cjonarnej w Bytomiu,

. Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z 0.0. w Bytomiu,

. Górnoslaska Agencja Przeksztalcen Przedsiebiorstw. Osrodek Wspierania
Przedsiebiorczosci w Katowicach,

. Górnoslaska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach,

. Górnoslaskie Centrum Edukacji w Gliwicach,

. Instytut Promocji Malych i Srednich Przedsiebiorstw PROMOTOR wraz
z Górnoslaska Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci w Katowicach,

. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Osrodek Ksztalcenia i Nadzoru Spawal-
nIczego,

. Izba Rzemieslnicza oraz Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci w Katowicach,

. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddzial w Katowicach,

. Slaska Fundacja Wspierania Przedsiebiorczosci w Gliwicach,

. Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,

. Zespól Szkól Technicznych w Mikolowie,
Prace nad niniejszym przedsiewzieciem przebiegaja w obrebie nastepuja-

cych tematów przewodnich:
. Promowanie idei ksztalcenia ustawicznego,
. Stworzenie ogólnodostepnej bazy o instytucjach szkolacych,
. Wypracowanie spójnego systemu monitoringu kierunków szkolen,
. Wypracowanie spójnego systemu monitoringu kierunków ksztalcenia,
. Dostosowanie programów szkoleniowych do standardów edukacyjnych UE:

Modulowe programy ksztalcenia,
Wdrazanie programów nauczania na odleglosc,
Egzaminy zewnetrzne,
Certyfikacja ksztalcenia,

. Pozyskiwanie srodków pomocowych Unii Europejskiej celem realizacji
projektów/programów z obszaru ksztalcenia ustawicznego.

Silna presja na utrzymanie miejsc pracy, pozazawodowe dziedziny wspól-
czesnego zycia wymagajace podnoszenia kwalifikacji i uczenia sie powoduja
upowszechnianie sie tendencji do doksztalcania, doskonalenia zawodowego czy
rekwalifikacji.
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Raport o dzialalnosci Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Kielcach w 2000 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach rozpo-
czelo swoja dzialalnosc I lipca 1999 r. Utworzone zostalo w strukturze organi-
zacyjnej Wojewódzkiego Urzedu Pracyjako samodzielny wydzial.

Kieleckie Centrum powstalo dzieki znacznej pomocy Krajowego Urzedu
Pracy, a zwlaszcza Departamentu Aktywizacji Zawodowej i Programów Rynku
Pracy oraz Centrum Metodycznego Informacji i Poradnictwa Zawodowego.

KUP doposazyl Centrum w sprzet biurowy, audiowizualny oraz dydaktycz-
ny (Teczki informacji o zawodach, literatura zawodoznawcza, filmy o zawo-
dach, programy komputerowe oraz ulotki).

Od poczatku istnienia Centrum czyni starania, by zakres i rodzaj swiadczo-
nych uslug w jak najwiekszym stopniu spelnialy potrzeby i oczekiwania klien-
tów. W efekcie oferta Centrum od poczatku 2000 r. byla systematycznie wzbo-
gacana o nowe formy udzielanej pomocy.

W 2000 roku z uslug swiadczonych przez kieleckie Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej WUP skorzystalo ogólem 1325 osób bezro-
botnych i poszukujacych pracy.

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwem grupowym objeto 548 osób, tj. 52 grupy.
Oferta szkolen i warsztatów prowadzonych w Centrum obejmuje nastepuja-

ce zagadnienia:
1. Autoprezentacja wlasnych walorów wobec pracodawcy - szkoleniereali-

zowane w czterech blokach.

2. Planowanie i kreowanie drogi rozwoju zawodowego.
3. Asertywnosc - treningumiejetnosciinterpersonalnych.
4. Jak radzic sobie ze stresem w sytuacji bezrobocia?
5. Zostan Rockefellerem! - warsztat psychologiczno-doradczy.
6. Trening twórczego myslenia - nauka umiejetnosci podejmowania decyzji

dotyczacych wyboru rodzaju i miejsca pracy.
7. Sztuka negocjacji w poszukiwaniu pracy.
8. ABC poszukujacego pracy.
9. Kurs inspiracji.

10. Kursprowadzonymetodaedukacyjna.
11. Okreslanie cechosobowoscii predyspozycjizawodowychz wykorzysta-

niem testów psychologicznych.
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Wyzej wymienione warsztaty i szkolenia prowadzane sa przez psychologa
i doradców zawodowych. Czas ich trwania wynosi od trzech dni do dwóch ty-
godni. Uczestnikami sa bezrobotni, poszukujacy pracy i absolwenci zarejestro-
wani w powiatowych urzedach pracy. Program danego warsztatu jest dostoso-
wywany do potrzeb grupy, np. kobiety dlugotrwale bezrobotne, mieszkancy wsi
czy absolwenci. Najwiekszym zainteresowaniem bezrobotnych cieszyly sie
warsztaty:
. Autoprezentacja wlasnych walorów wobec pracodawcy,
. Jak radzic sobie ze stresem,. Planowanie i kreowanie drogi rozwoju zawodowego.

Indywidualnym poradnictwem zawodowym objeto 241 osób, w tym 164
kobiety. Ogólem z badan testowych skorzystalo 569 osób. Wiekszosc korzysta-
jacych z uslug poradnictwa indywidualnego stanowia kobiety, dla których
glównym problem jest ponowne wejscie na rynek pracy.

Informacja zawodowa

Lacznie z informacji zawodowej w 2000 r. skorzystalo 561 osób. Indywi-
dualnie informacji udzielono 261 osobom, zas z grupowej informacji zawodo-
wej skorzystalo 300 osób. Zglaszajacy sie byli zainteresowani glównie informa-
cjami o lokalnym rynku pracy, mozliwosciach ksztalcenia, sporzadzaniu doku-
mentów zawodowych oraz sposobach poszukiwania pracy. Klienci korzystali
przede wszystkim z informatorów na temat szkól, uczelni, instytucji ksztalca-
cych oraz przewodników po zawodach, teczek zawodoznawczych, programów
komputerowych, broszur i ulotek. .

Grupowe spotkania informacyjne obejmowaly nastepujace zagadnienia:
. rodzaje pomocy swiadczonej przez rózne instytucje dla osób bezrobotnych

i poszukujacych pracy (PUP, MOPR, Agencja Posrednictwa Pracy - ZDZ,
Swietokrzyski Klub Pracy i in.),

. zasady rekrutacji na szkolenia grupowe i indywidualne organizowane przez
powiatowe urzedy pracy,

. uprawnienia i obowiazki osób skierowanych na szkolenie,

. mozliwosci uzyskania pozyczki na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.
Z uslug Centrum korzysta równiez bardzo chetnie mlodziez uczaca sie. Za-

jecia dla uczniów ostatnich klas szkól ponadpodstawowych obejmuja dwa bloki:
1) informacyjny,
2) psychologiczno-doradczy.

W 2000 r. w grupowych spotkaniach uczestniczylo 447 uczniów, a z porad
indywidualnychi badan testowych skorzystalo53 uczniów. Mlodziez uczestnicza-
ca w zajeciach zainteresowanabyla informacjami nt. mozliwosci dalszego ksztal-
cenia oraz nabyciem umiejetnosci niezbednych do wejscia na rynek pracy.
W czasie spotkania z psychologiemmiala równiez mozliwosc okreslenia predys-
pozycji i preferencji zawodowychoraz zaplanowaniadrogi rozwoju zawodowego.
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Szkolenia doradców

W marcu 2000 r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla doradców
zawodowych z 13 powiatowych urzedów pracy woj. swietokrzyskiego na temat:
Zasady pracy doradcy zawodowego z grupa. Omówiony zostal równiez standard
uslugi: "Poradnictwo zawodowe" oraz ustalono obszary wspólpracy z powiato-
wymi urzedami pracy.

W dniach 22-24 maja 2000 r. w Centrum odbylo sie szkolenie dla dorad-
ców zawodowych realizowane w ramach programu PHARE PL 98 111
INICJATYWA "Restrukturyzacja przemyslu hutnictwa zelaza i stali". Szkolenie
prowadzone bylo przez ekspertów hiszpanskich. Jego celem bylo przygotowanie
doradców do swiadczenia uslug doradczych pracownikom zwalnianym z zakla-
dów w wyniku restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. W szkoleniu uczestni-
czylolacznie 14doradcówz powiatowychurzedówpracyoraz CentrumInfor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej WUP.

Wspólpraca instytucjonalna

PracownicyCentrumw ramachwspólpracyz instytucjamipozarzadowymi
przeprowadzali badz brali udzial w szkoleniach i warsztatach poswieconych
aktywizacji zawodowej.

Na wniosek Kieleckiej Choragwi ZHP przeprowadzili cykl szkolen dla har-
cerzy oraz kadry pedagogów i instruktorów.

Doradcyzawodowiz CIiPKZwzielirówniezudzialw szkoleniachz zakre-
su aktywnego przeciwdzialania bezrobociu wsród mlodziezy organizowanych
przez Zarzad Wojewódzki Zwiazku Mlodziezy Wiejskiej w Kielcach. Uczestni-
kami szkolen byli uczniowie szkól ponadpodstawowych pochodzacy ze srodo-
wiska wiejskiego i malomiasteczkowego oraz mlodziez od lat 18 do 24 poszu-
kujaca pracy.

W Centrumodbylo sie równiez spotkaniez przedstawicielamiZwiazku
Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych Województwa Swietokrzyskiego.
Celem spotkania bylo zaprezentowanie dotychczasowych dzialan na rzecz ak-
tywizacji osób bezrobotnych zamieszkalych na wsi oraz ustalenia zasad wspól-
pracy pomiedzy Wojewódzkim Urzedem Pracy a Zwiazkiem Rolników Kólek
i Organizacji Rolniczych.

Kolejna instytucja wspólpracujaca z Centrum jest Kolejowa Agencja Ak-
tywizacji Zawodowej - Region Lubelsko-Swietokrzyski. Instruktorzy doradztwa
zawodowego i spolecznego dwukrotnie uczestniczyli w warsztatach organizo-
wanych przez CIiPKZ.

Z uslug Centrum korzystala równiez Cementownia Malogoszcz. Na wnio-
sek zakladowego doradcy zawodowego dla pracowników cementowni przewi-
dzianych do zwolnienia przeprowadzono blok informacyjno-doradczy.

--- --- ---
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Dzialalnosc promocyjna

W 2000 r. CIiPKZ - WUP kontynuowalo promocje swiadczonych uslug
w lokalnych mediach. W prasie systematycznie ukazywaly sie artykuly infor-
mujace o zakresie naszej dzialalnosci oraz ogloszenia prezentujace kwartalna
oferte warsztatów i szkolen organizowanych w Centrum.

Pracownicy Centrum kilkakrotnie wystepowali w lokalnych audycjach ra-
diowych i telewizyjnych poruszajacych zagadnienia poradnictwa zawodowego.

Ponadto Centrum uczestniczylo w:
l. Dniach Kariery 2000 organizowanych przez AIESEC,
2. Gieldzie Szkól Srednich prowadzonej prze Kuratorium Oswiaty i Slowo

Ludu,
3. Gieldzie Pracy dla Absolwentów organizowanej przez Powiatowy Urzad

Pracy w Kielcach.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Kielcach

w 2000 r. opracowalo i wydalo "Informator o szkoleniach i jednostkach szkola-
cych w woj. swietokrzyskim", który sluzy z jednej strony powiatowym urzedom
pracy dokonujacym wyboru jednostek i kierunków szkolen dla osób bezrobot-
nych, z drugiej zas osobom bezrobotnym dajac im mozliwosc zapoznania sie
z pelna oferta kursowa instytucji szkolacych.

Ponadto opracowano katalog Klubów Pracy woj. swietokrzyskiego w celu
przyblizenia bezrobotnym i poszukujacym pracy idei klubów pracy jako jednej
z form pomocy oferowanej przez powiatowe urzedy pracy.

W ramach promocji opracowano i wydrukowano nowe plakaty, ulotki oraz
inne materialy informacyjne prezentujace dzialalnosc Centrum.
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Centra informacji i planowania kariery zawodowej
w województwie warminsko-mazurskim

W województwie Wanninsko-Mazurskim funkcjonuja dwa Centra Infonna-
cji i Planowania Kariery Zawodowej: w Olsztynie i Elblagu.

Od I stycznia 2000 r. podobnie jak wszystkie jednostki urzedów pracy,
znalazly sie one w nowej strukturze administracyjnej. System Urzedów Pracy
przestal funkcjonowac w dotychczasowej fonnie. Nowa sytuacja wymogla ko-
niecznosc znalezienia nowej fonnuly wspólpracy pomiedzy organami zajmuja-
cymi sie problemami bezrobocia, a CIiPKZ.

Kadra Centrów swiadczaca uslugi w zakresie poradnictwa i infonnacji za-
wodowej jest wszechstronnie przygotowana i sprawnie realizuje zadania wyni-
kajace z potrzeb osób bezrobotnych i poszukujacych pracy. Dynamicznie ewo-
luujacy rynek pracy wymaga nieustannie podwyzszania lub zmiany swoich
kwalifikacji. Osoby, które chca sprostac wymaganiom tego rynku, potrzebuja
przede wszystkim infonnacji o zachodzacych na nim zjawiskach, tendencjach
zmian. Coraz bardziej poszukiwanym "towarem" jest wiedza na temat zawodów
wystepujacych na rynku pracy oraz wymaganiach, jakim nalezy sprostac, aby je
wykonywac. Dotyczy to zarówno sytuacji zmiany wykonywanego zawodu, jak
i jego pierwszego wyboru. Gdy na rynku pracy wystepuje ponad 2400 zawodów
i specjalnosci, trafny wybór jest sprawa bardzo trudna.

Z tych wlasnie wzgledów zauwazalnyjest wzrost zainteresowania uslugami
oferowanymi przez Centra. Wsród klientów znajduja sie osoby bezrobotne
i poszukujace pracy, majace problemy z przystosowaniem zawodowym. Wielu
z nich wykazywalo deficyt w umiejetnosciach poruszania sie po rynku pracy,
oczekiwalo pomocy poczawszy od sfonnulowania CV, konczac na specjali-
stycznych uslugach psychologicznych.

W 2000 roku z uslug CIiPKZ w Olsztynie skorzystalo 1419 klientów nale-
zacych do grupy bezrobotnych lub poszukujacych pracy. Dla 128 osób przepro-
wadzono 269 rozmów doradczych. Z udostepnianej infonnacj i zawodowej sko-
rzystalo 1237osób. W kategorii "mlodziez uczaca sie" poradnictwem indywidu-
alnym i grupowym objeto 116 osób, infonnacji o zawodach i rynku pracy
udzielono 945 osobom.

Od 01.01.2000 r. do dnia 31.12.2000 r. z uslug elblaskiego Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej w zakresie poradnictwa i infonnacji
zawodowej skorzystalo 2330 osób. W fonnie poradnictwa grupowego w zaje-
ciach w tym okresie udzial wzielo 1430osób.

Do waznych zadan Centrów nalezy prowadzenie zajec z mlodzieza uczaca
sie. Jest to rodzaj dzialalnosci "prewencyjnej" - swiadomy wybór drogi zawo-
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dowej zwiekszy szanse na efektywne zaistnienie na rynku pracy. Tematyka pro-
ponowanych przez Centra spotkan obejmuje:
. informacje zawodowa, czyli wiedze na temat wystepujacych zawodów, ich

wymagan, mozliwosci ksztalcenia i szans zatrudnienia,
. elementy metod poruszania sie po rynku pracy.

Wsród grup mlodziezy znajduja sie uczniowie:
. ostatnich klas szkól podstawowych,
. szkól srednich ogólnoksztalcacych,
. szkól srednich zawodowych i policealnych.

Dzialalnosc obu Centrów byla promowana w lokalnej telewizji, radiu, cza-
sopismach i instytucjach uzytecznosci publicznej, co mialo i ma coraz wiekszy
wplyw na liczbe docierajacych klientów.

W ramach koordynacji poradnictwa zawodowego dla doradców zawodo-
wych z powiatowych urzedów pracy Centrum w Olsztynie prowadzi cykliczne
narady szkoleniowe. W roku 2000 dotyczyly one miedzy innymi:
. Wdrazania standardów uslug w poradnictwie,
. Form wspólpracy w celu aktywizacji osób objetych zwolnieniami,. Stosowania uaktualnionej wersji programu Doradca 2000 z adaptacja dla

osób niepelnosprawnych.
Rozwijajacy sie rynek pracy wymaga nieustannie weryfikowania i aktuali-

zacji informacji zawodowej. W oparciu o dane z PUP w 2000 roku opracowano
informacje o szansach zatrudnienia do 542 zawodów opisanych w programie
"Doradca 2000". W celu doskonalenia warsztatu pracy doradców zawodowych
naszego województwa CIiPKZ w Olsztynie stale wspólpracuje z Centrum Me-
todycznym Informacji i Poradnictwa Zawodowego Krajowego Urzedu Pracy.
W polowie roku przeprowadzono w CIiPKZ w Olsztynie testy nowej wersji
programu komputerowego "Doradca 2000". Przygotowana nowa wersja pro-
gramu ma ogromne znaczenie w pracy doradcy zawodowego zwlaszcza z oso-
bami niepelnosprawnymi.

Na uwage zasluguje równiez dzialalnosc Centrum w obszarze tworzenia
programów w ramach funduszu Phare, Banku Swiatowego, Programu Leonardo
da Vinci oraz pilotazu cwiczeniowych programów w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego.

Centrum w Olsztynie, posiadajac duze doswiadczenie w poradnictwie za-
wodowym zorganizowalo dla doradców zawodowych z Kolejowej Agencji Ak-
tywizacji Zawodowej (powstalej w zwiazku z restrukturyzacja Polskich Kolei
Panstwowych) praktyke zawodowa.

Uwzgledniajac obecne tendencje poradnictwa zawodowego ukierunkowa-
nego na doradztwo europejskie, Centrum w Olsztynie zorganizowalo semina-
rium z udzialem gosci zagranicznych. Efektem spotkania bylo ustalenie zasad
wspólpracy przy tworzeniu i realizacji programu Leonardo da Vinci, a nastepnie
wspólnie z KAAZ, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
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w Bialymstoku, Wilenska Gielda Pracy oraz bfz Bildugsforschung (niemiecka
instytucja szkolaca) opracowanie formularza zgloszeniowego projektu pilota-
zowego w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wzrastajaca liczba bezrobotnych w naszym województwie zwiazana byla
w duzej mierze ze zwolnieniami grupowymi. Dla tej kategorii klientów pracow-
nicy CIiPKZ w Olsztynie opracowali autorski program aktywizacji zawodowej.
Osoby objete programem miedzy innymi zapoznaja sie z metodami poszukiwa-
nia pracy i sztuka autoprezentacji.

CIiPKZ w Elblagu scisle wspólpracuje z lokalnymi partnerami, do których
naleza m.in.: Powiatowy Urzad Pracy w Elblagu, Kuratorium Oswiaty w Olsz-
tynie - Delegatura w Elblagu, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ochot-
nicze Hufce Pracy - Filia Woj. Komendy Warminsko-Mazurskich OHP, Woje-
wódzki Osrodek Metodyczny, Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Cechy Rze-
miosl, Zwiazek Pracodawców Ziemi Elblaskiej, Urzad Miejski w Elblagu, El-
blaska Izba Przemyslowo-Handlowa, a takze szkoly (w tym równiez elblaskie
szkoly wyzsze) i instytucje szkoleniowe.

O zainteresowaniu lokalnej spolecznosci zakresem i forma uslug oferowa-
nych przez CIiPKZ w Elblagu swiadczy Porozumienie z 11.07.2000 r. zawarte
miedzy Zarzadem Województwa Warminsko-Mazurskiego a Zarzadem Miasta
w Elblagu o wspólpracy miedzy CIiPKZ a Centrum Pracy i Pomocy w Elblagu.

Dotychczasowa dzialalnosc warminsko-mazurskich CIiPKZ cieszy sie du-
zym zainteresowaniem, a trwajace obecnie prace, ukierunkowane na podnosze-
nie kwalifikacji i standardu swiadczonych uslug. Dotyczyc to bedzie miedzy
innymi pracy z osobami niepelnosprawnymi oraz zagrozonymi niedostosowa-
niem lub wykluczeniem spolecznym.

W roku 2001 dzialalnosc Centrów poza podstawowa dzialalnoscia, ukie-
runkowana bedzie miedzy innymi na wspólprace w zakresie doboru uczestników
programu oraz pomocy instytucjom wspólrealizujacym: PHARE 2000, Program
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (w ramach srodków Banku Swiatowego) oraz
Programu Leonardo da Vinci.
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Informacja z dzialalnosci Centrów Informacji i Planowania

Kariery Zawodowej z regionu Wielkopolski w roku 2000

W województwie wielkopolskim od roku funkcjonuje piec Centrów Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej. Ich adresy to: Poznan - ul. Grunwaldz-
ka 200, Leszno - ul. Sniadeckich 5, Konin - ul. Zakladowa 4, Kalisz -
ul. Serbinowska 5 i Pila - Al. Niepodleglosci 24. Placówki swiadcza uslugi
w zakresie poradnictwa zawodowego poprzez: udzielanie indywidualnych porad
zawodowych, grupowych porad zawodowych, indywidualnych informacji za-
wodowych i grupowych informacji zawodowych, swiadczenie wyspecjalizowa-
nych uslug w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem badan
diagnostycznych przydatnosci zawodowej, gromadzenie, aktualizowanie, opra-
cowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej, pomoc pracodawcom
w doborze kandydatów do pracy wymagajacej szczególnych predyspozycji psy-
chofizycznych. Centra koordynuja równiez rozwój uslug poradnictwa zawodo-
wego oraz informacji zawodowej na terenie województwa, wspieraja powiatowe
urzedy pracy i kluby pracy.

Pierwsze pólrocze 2000 roku to okres wchodzenia Centrów Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej na rynek pracy woj. wielkopolskiego. Klien-
tami tych placówek byli zarówno dorosli, jak i mlodziez uczaca sie. Skorzystali
oni z porad indywidualnych i zajec grupowych. Dzialania Centrów w tym okre-
sie skupialy sie wokól: indywidualnych porad zawodowych, indywidualnej
i grupowej informacji zawodowej wykorzystujacej materialy drukowane, kasety
wideo i programy komputerowe, okreslania predyspozycji osobowosciowych,
zawodowych, temperamentalnych i mozliwosci poznawczych oraz zaintereso-
wan klienta, za pomoca Testu Hollanda, Inwentarza Osobowosci NEO-FFI,
Kwestionariusza Temperamentu PTS, Testów Apis P i Apis Z.

Warsztaty grupowe to kolejny wazny element pracy Centrów realizowany
w pierwszym pólroczu 2000 roku. Tworzone one byly na podstawie programów
zalecanych przez Krajowy Urzad Pracy (Gotowosc do Zmian, Kurs Inspiracji)
oraz pomyslów pracownikówCentrów, wykorzystujacychcwiczenia poszerzajace
wiedze uczestników na temat wlasnych mocnych i slabych stron, umiejetnosci
stosowania asertywnosci, pokonywaniastresu, znajomosci sfery komunikacji nie-
werbalnej, skutecznejautoprezentacjii udanej rozmowykwalifikacyjnej.

Pracownicy Centrów poza bezposrednia praca z klientami, podejmowali
równiez inne inicjatywy. Organizowali spotkania szkoleniowo-informacyjne
z doradcami zawodowymi urzedów pracy województwa wielkopolskiego, gro-
madzili i opracowywali lokalne materialy informacyjne, kontynuowali monito-
ring zawodów deficytowych i nadwyzkowych, uczestniczyli w gieldach zawo-

-- -
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dów, targach pracy, spotkaniach z pedagogami w poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych w celu rozpowszechniania wiedzy na temat poruszania sie po
rynku pracy wsród mlodziezy, sluzyli pomoca merytoryczna nowo tworzonej
Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej (w kazdym Centrum odbyly sie
spotkania z kandydatami na pracowników Agencji, podczas których prezento-
wano problematyke i metody pracy Centrów).

W drugim pólroczu 2000 roku popularnosc Centrów wzrosla, a ich pra-
cownicy bogatsi o wiedze i doswiadczenia minionych szesciu miesiecy posze-
rzyli zakres swiadczonych uslug.

Do ciekawszych inicjatyw podejmowanych przez Centra w tym pólroczu
zaliczyc mozna: opracowanie wlasnego poradnika "Mój kontakt z pracodawca"
przez pracowników Centrum w Kaliszu, opracowanie "Biuletynu Instytucji
Szkolacych" dla regionu Wielkopolski przez Centrum w Poznaniu.

W zakresie grupowego poradnictwa zawodowego wprowadzono nowe for-
my dzialania. Pracownicy Centrum koninskiego zorganizowali warsztaty aktyw-
nego poszukiwania pracy "Podaruj sobie trzy dni czasu", warsztaty pt. "I Ty
mozesz zostac Rockefellerem lub Fordem" oraz zajecia dotyczace podstaw pra-
wa pracy. Centrum w Lesznie rozszerzylo swoja oferte o nastepujace zajecia:
Warsztaty "Gotowosc do zmian", Trening asertywnosci, Warsztaty "Zostan
Rockefellerem" oraz Program "Spadochron"). W Centrum w Poznaniu odby-
waly sie cykliczne zajecia warsztatowe. Dotyczyly one zagadnien: poczucia
wlasnej wartosci, asertywnosci, radzenia sobie ze stresem, pozytywnego mysle-
nia, znajomosci swoich umiejetnosci i osiagniec, komunikacji niewerbalnej oraz
samej autoprezentacji.

Pracownicy Centrum w Pile zaangazowali sie w badanie rynku pracy i za-
chodzacych na nim zmian. Sporzadzili material analityczny dotyczacy skali
bezrobocia wsród tegorocznych absolwentów szkól ponadpodstawowych. Opra-
cowali takze "Informacje o zawodach deficytowych i nadwyzkowych za I pólro-
cze 2000 roku", w której przedstawiono aktualne dane statystyczne powiato-
wych rynków pracy, w zakresie podazy i popytu na zawody w regionie pilskim.
Byla to kontynuacja prac nad tzw. monitoringiem zawodów deficytowych
i nadwyzkowych. W zakresie poradnictwa indywidualnego w Lesznie i w Po-
znaniu, po raz pierwszy wykorzystano w badaniu psychologicznym Baterie Te-
stów Uzdolnien Ogólnych. Pozwala ona zmierzyc nastepujace uzdolnienia: in-
teligencje ogólna, uzdolnienia werbalne, rachunkowe, przestrzenne, percepcyj-
ne, urzednicze, koordynacje wzrokowo-ruchowa, zrecznosc palców, zrecznosc
rak.

Zadbano równiez o rozwój i doskonalenie kadry. Centrum w Lesznie zor-
ganizowalo trening dla wszystkich pracowników Oddzialu Zamiejscowego.
Zajecia prowadzila Ewa NiemczaI - psycholog z CliPKZ. Temat zajec to: Po-
znanie swojej osobowosci w oparciu o kolorowa analize wlasnego wizerunku
(wg Dorothee L. Mella).



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 129

Druga polowa roku 2000 to okres, w którym dzialania Centrów oprócz re-
alizacji zadan ustawowych, skupione byly wokól promocji swiadczonych przez
nich uslug oraz nawiazywania kontaktów i wspólpracy z partnerami zewnetrz-
nymi. Podjeto wspólprace ze szkolami srednimi, a takze ze szkolami zawodo-
wymi, co zaowocowalo zajeciami z zakresu informacji zawodowej i planowania
kariery zawodowej z mlodzieza ostatnich klas. Koninskie Centrum wspomagalo
akcje Komendy Hufca Zwiazku Harcerstwa Polskiego w Koninie - "Ze sloncem
w herbie", w której wzielo udzial 274 uczestników. Celem Akcji jest utworzenie
Powiatowej Bazy Edukacyjno-Wychowawczej dla dzieci i mlodziezy z grup
ryzyka spolecznego, z mozliwoscia rozszerzenia jej profilu z sezonowego na
caloroczny. Dzialania CIiPKZ w Koninie byly promowane wsród osób bezro-
botnych z terenu powiatu koninskiego, podczas comiesiecznych Gield Pracy
organizowanych przez Powiatowy Urzad Pracy w Koninie. Doradcy Centrum
w Kaliszu wzieli udzial w dwudniowym Forum Aktywizacji Zawodowej w Ple-
szewie, zorganizowanym przez Centrum Ksztalcenia i Wychowania OHP.
W wyniku nawiazania wspólpracy z Zarzadem Wielkopolski Zwiazku Mlodzie-
zy Wiejskiej, przeprowadzono w Opatówku zajecia warsztatowe pn. "Badz ak-
tywny, czyli jak osiagnac sukces zawodowy" dla osób bezrobotnych wywodza-
cych sie ze srodowiska wiejskiego.

W Centrum w Pile poczyniono wstepne ustalenia w zakresie zorganizowa-
nia wspólnie z Osrodkiem Szkolno-Wychowawczym "Nasz Dom" w Gebicach
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stowarzyszenia na rzecz osób niepelno-
sprawnych i wspólpracy w zakresie doradztwa zawodowego dla wychowanek
Osrodka konczacych nauke i chcacych podjac prace zawodowa. Centrum
w Lesznie, majac na uwadze promocje wzbogaconej oferty w zakresie realizacji
grupowego poradnictwa zawodowego, nawiazalo stala wspólprace z: Miejskim
Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Lesznie i Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lesznie oraz z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie i Gminnymi
Osrodkami Pomocy Spolecznej z powiatu leszczynskiego. Informacje oraz ma-
terialy promocyjne przekazano równiez do Powiatowych Zespolów ds. Orzeka-
nia o Stopniu Niepelnosprawnosci i miejskiego Osrodka Zatrudnienia i Rehabi-
litacji Osób Niepelnosprawnych. Dzieki temu klienci tych placówek kierowani
sa regularnie, w miare potrzeb, do Centrum.

Oferte uslug Centrum rozpropagowano równiez wsród studentów Wyzszej
Szkoly Zawodowej oraz Wyzszej Szkoly Marketingu i Zarzadzania w Lesznie.

Wspomniana wyzej promocja dzialan Centrów Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej z rejonu Wielkopolski odbywala sie równiez poprzez nawia-
zywanie kontaktów z prasa, radiem i telewizja.

W wyniku spotkan pracowników Centrum Pily z dziennikarzami ukazaly
sie artykuly na temat dzialalnosci Centrum w regionalnym dodatku "Gazety
Poznanskiej" i w "Tygodniku Pilskim". Przygotowano material informacyjny na
temat funkcjonowania Centrum, który wyemitowano w lokalnej telewizji ka-
blowej "PiIsat". Centrum koninskie wspólpracowalo z lokalnymi rozglosniami
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radiowymi, takimi jak: Radio ,,66" i "KONIN", z osiedlowa telewizja kablowa
oraz z dziennikarzami z lokalnej prasy ("Gazeta Poznanska", "Przeglad Konin-
ski", "Tygodnik Powiatowy", "Glos Wielkopolski" i "Gazeta Slupecka"). Co
tydzien przedstawiciele Centrum koninskiego sa goscmi wyzej wymienionych
rozglosni radiowych i prezentuja zawody przyszlosci, a redaktorzy uczestnicza
w zajeciach prowadzonych przez doradców Centrum. Medialna promocja uslug
CIiPKZ w Lesznie zostala dokonana poprzez: zamieszczanie artykulów
w "Panoramie Leszczynskiej" i "ABC", przedstawienie szerokiej informacji na
temat dzialalnosci CIiPKZ w Lesznie w lokalnej telewizji kablowej GOSAT,
nawiazanie wspólpracy z Wydzialem Promocji i Rozwoju Urzedu Miasta Lesz-
na, która ma upowszechniac informacje o realizowanych przedsiewzieciach
i prowadzonym naborze na zajecia warsztatowe za pomoca lokalnego tygodnika
"ABC" oraz przeprowadzenie audycji w regionalnym radiu "Elka" dotyczacej
funkcjonowania Centrum. W Centrum poznanskim wspólpracowano z gazeta
"Nasza Szkola" i z "Glosem Wielkopolskim". W dodatku "Glosu Wielkopol-
skiego" "Rynek pracy" zamieszczane sa artykuly zawierajace informacje na
temat dzialalnosci Centrum i charakterystyki poszczególnych zawodów. Od
stycznia 2001 roku uruchamiany jest dyzur telefoniczny w redakcji "Glosu
Wielkopolskiego", podczas którego osoby zainteresowane problematyka poru-
szania sie po rynku pracy beda mogly uzyskac potrzebne informacje.

Region Wielkopolski charakteryzuje sie duzymi wewnetrznymi dyspropor-
cjami. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze klientów Centrów oraz
w charakterze podejmowanych przez pracowników poszczególnych Centrów
dzialan. Wsród osób korzystajacych z uslug Centrów w Pile, Kaliszu i Koninie
dominuja bezrobotni i mlodziez uczaca sie ze srodowisk malomiasteczkowych.
Natomiast Centra w Poznaniu i Lesznie odwiedzaja najczesciej osoby nie maja-
ce statusu bezrobotnego - chcace zmienic prace lub przekwalifikowac sie, roz-
poczac dzialalnosc gospodarcza lub uzupelnic kwalifikacje na kursie czy szko-
leniu. Aktualne plany Centrów zwiazane sa z intensyfikacja kontaktów z praco-
dawcami. Celem tych dzialan ma byc rozszerzenie oferty dla klientów o infor-
macje na temat mozliwosci zatrudnienia, polecanie pracodawcom odpowiednich
kandydatów na okreslone stanowiska. W przyszlosci gromadzone beda dane na
temat osób poszukujacych pracy i pracodawców oferujacych zatrudnienie.

Szerokie zainteresowanie ze strony klientów swiadczonymi przez Centra
uslugami jest potwierdzeniem zasadnosci istnienia tego typu placówek i wyra-
zem zapotrzebowania - zwlaszcza wsród osób bezrobotnych, poszukujacych
pracy, jak i mlodziezy - na pomoc w tym zakresie.
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
- województwo zachodniopomorskie

Przed poradnictwem zawodowym pod koniec XX wieku stoja nowe zada-
nia. Przemianyjakie zachodza w spoleczenstwie, wymuszaja te dzialania i nowe
tendencje, które rozumiane sa jako proces udzielania pomocy majacej na celu
wykorzystanie istniejacych zasobów i mozliwosci jednostki. Istnieje potrzeba
kreowania mozliwosci jednostki zmierzajacej do optymalnego jej funkcjonowa-
nia na zmieniajacym sie rynku pracy.

Wychodzac naprzeciw tym oczekiwaniom w województwie powolano do
zycia dwa Centra. Pierwsze Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodo-
wej istnieje jako wydzial Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie od paz-
dziernika 1997 r. Niecale dwa lata pózniej pod koniec czerwca 1999 r. zostalo
utworzone drugie Centrum z siedziba w Koszalinie.

Centra specjalizuja sie w gromadzeniu i upowszechnianiuszeroko pojetej in-
formacji zawodowej i poradnictwiezawodowym.Od centrów utworzonychw kra-
ju róznia sie tym, iz obok tradycyjnych zadan zwiazanychz poradnictwem zawo-
dowym zostaly dodatkowoposzerzoneo formule otwartegoposrednictwapracy.

Przyjeto zalozenie, ze klientami tych placówek beda nie tylko dorosli bez-
robotni, ale takze osoby zamierzajace zmienic dotychczasowa prace, niepelno-
sprawni oraz mlodziez, a wiec wszyscy ci, którzy planuja swoja kariere zawo-
dowa, jak równiez ci, którzy dokonuja wyboru lub zmiany zawodu.

Otwarte posrednictwo pracy realizowanejest poprzez ogólnie dostepna pre-
zentacje zgloszonychofert pracy, a takze gromadzenie i udostepnianie pracodaw-
com zbioru danych o osobach poszukujacychpracy. Takie dzialanie powoduje, iz
klientami naszychCentrów sa równiez pracodawcyposzukujacypracowników.

Centra sa placówkami otwartymi dla wszystkich, którzy poruszaja sie po
rynku pracy. Stworzona we wlasnym zakresie przez Wojewódzkich Urzad Pracy
Szczecinie baza danych zawiera trzy zbiory informacji:
. o wolnych miejscach pracy,
. o ofertach prasowych,
· o ofertach zglaszanych bezposrednio przez pracodawców.

Ogólem z uslug centrów skorzystalo w ciagu roku ponad 30 000 osób,
w tym okolo 60% to osoby korzystajace z ofert pracy. Swiadczy to o duzym
zapotrzebowaniu na tego rodzaju uslugi.

Reakcja naszych klientów ze spotkania sie z nowa forma swiadczy o trafno-
sci przyjetej koncepcji dzialania.
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Co nowego w Centrach w 2000 roku.
Centrum w Szczecinie pozyskalo trzy dodatkowe pomieszczenia, dwa do
indywidualnej pracy z klientem dla doradców zawodowych i jedno pomiesz-
czenie dla psychologów.
Jesienia odbylo sie dwudniowe szkolenie w Dziwnówku - dla doradców
zawodowych z wszystkich powiatowych urzedów pracy i obu centrów -
w zakresie uslug doradczych dla osób niepelnosprawnych. Bylo to mozliwe
dzieki wspólnym dzialaniom Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej
Urzedu Marszalkowskiego, Wojewódzkiego Urzedu Pracy i wsparciu po-
wiatowych urzedów pracy. Uczestnicy szkolenia zapoznali sie w nowymi
propozycjami programów: "Bilans kompetencji", "Gotowosc do zmian"
i "Zostan Rockefellerem". Centrum w Koszalinie stosuje poszerzona o wla-
sny program biznesowy formule programu "Zostan Rockefellerem". Prze-
prowadzona ankieta po szkoleniu potwierdza ogromne zapotrzebowanie na
szkolenia wsród doradców zawodowych.
Pracownicy Centrum w Koszalinie przeprowadzili program "Gotowosc do
zmian" z osobami dlugotrwale bezrobotnymi, zas w Centrum w Szczecinie
z mlodzieza.
W obu Centrach trwaja prace nad modyfikacja 30 teczek informacji zawo-
dowej (w zawodach dotyczacych osób z wyksztalceniem wyzszym) w ra-
mach 301 zawodów.

Przygotowano w centrach harmonogram prac, instrukcje gromadzenia in-
formacji lokalnych - ankieta/kwestionariusz, wywiady z pracodawcami lacznie
z perspektywami rozwoju zawodowego w województwie.

Opracowany zostal nowy katalog firm szkoleniowych wspólnie z Wydzialem
Rynku Pracy.
Na ukonczeniu jest strona internetowa WUP wraz z ofertami pracy CIiPKZ
i informacja o poradnictwie grupowym i grupowej informacji zawodowej.
Biblioteka z literatura z zakresu poradnictwa zawodowego zostala uporzad-
kowana i skatalogowana.
Klientami centrów sa takze studenci, którzy korzystaja z informacji o rynku
pracy i mozliwosciami zatrudnienia.
Pracodawcom swiadczone sa uslugi w zakresie opisu stanowisk.
Centra korzystaja z bezplatnej strony w dziennikach "Glos Szczecinski",
"Kurier Szczecinski" i "Glos Koszalinski" w zakresie informacji o ofertach
pracy i uslugach swiadczonych przez centra.
Centra korzystaja takze z mozliwosci propagowania uslug centrów w radiu
i telewizji lokalnej.
Ogólem w obu centrach zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 5 psy-
chologów.
Centra udzielaly pomocy ORP i Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej
PKP w przygotowaniu pracowników do nowych obowiazków doradcy zawo-
dowego. Staz pracy nowi adepci odbywali w powiatowych urzedach pracy.
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W sposób ciagly trwa praca nad wypracowaniem standardów wspólpracy
z samorzadem, sluzbami zatrudnienia, edukacja, organizacjami zwiazków
zawodowych i innymi jednostkami pozarzadowymi. Trwa praca nad dosko-
naleniem wymiany informacji miedzy partnerami rynku pracy.
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