
CAŁOŻYCIOWE 

PORADNICTWO 

ZAWODOWE 

 



Rozwój kariery rozumiany jako proces wyboru, podjęcia decyzji i przystosowanie 

danej osoby do realizacji życia zawodowego trwa przez całe życie. Zasady 

funkcjonowania rynku pracy powodują, że musimy się nastawić na wielokrotne 

zmiany miejsca pracy, a nawet zawodu w trakcie całego życia zawodowego. 

Doradztwo musi spełnić wymagania stawiane zarówno przez rynek pracy,                       

jak i system edukacji. Jednocześnie powinno sprostać nowym wyzwaniom, 

powstającym w efekcie rozwoju kształcenia ustawicznego, aktywnej postawy 

wobec rynku pracy, a także roli, jaką odgrywać muszą umiejętności kierowania 

karierą w tworzeniu i wykorzystywaniu kapitału ludzkiego oraz rozwijaniu 

zdolności ułatwiających znalezienie zatrudnienia. 



Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy polega                       

na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy                               

oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego 

radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.  



Formy świadczenia poradnictwa zawodowego 

Porady 
indywidualne 

Porady grupowe 
Informacje 

indywidualne 
Informacje 
grupowe 

Udostępnianie 
zasobów informacji 



Porady 
indywidualne 

Wybór 
odpowiedniego 

zawodu 
Przygotowanie 
dokumentów 

aplikacyjnych, 
w tym 

dokumentów 
Europass 

Podnoszenie 
motywacji do 
poszukiwania 

pracy 

Określenie 
predyspozycji 
zawodowych 

Nabycie 
umiejętności 
poszukiwania 

pracy 

Przygotowanie 
do rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Wybór 
kierunku oraz 

formy 
kształcenia 

lub szkolenia 



Porady grupowe 

Realizowane tematy: 

 

 

 

 Badanie predyspozycji zawodowych 

 Predyspozycje osobiste a prowadzenie własnej działalności 

 Autoprezentacja a rozmowa kwalifikacyjna 

 Moja wizytówka – jak napisać dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej 

 Stres – jak sobie z nim radzić? 

 Komunikacja interpersonalna 

 Metody poszukiwania pracy 

 Autoportret zawodowy 

 Praca jako wartość 

 Nie bój się komputera  



Metody i techniki stosowane  

w doradztwie grupowym 

Mini wykład 

Prezentacja 

Warsztaty 
Inscenizacje 

Kwestionariusze, 
ankiety, testy 



Informacja indywidualna: 

 
 zawody i specjalności; 

 rynek pracy, w tym o pracodawcy i profile prowadzonej przez nich działalności 

 zakres i formy działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą 

być przydatne w rozwiązywaniu 

 problemy zawodowe, poszukiwanie pracy lub podejmowanie działalności 

gospodarczej; 

 szkoły i instytucje szkoleniowe; 

 stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania; 

 metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć 

EURES; 

 

 

 

 



 sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych; 

 zasady przygotowywania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych; 

 strony internetowe, na których znajdują się informacje przydatne w 

rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy; 

 warunki świadczenia pracy; 

 warunki podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach 

prawnych, procedurach postępowania 

 projekty, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa 

zawodowego 

 



Informacje grupowe: 

 

 Cykliczne informacje grupowe dla osób rejestrujących się po raz pierwszy 

 

 Udzielanie informacji o zawodach 

• Zadania i czynności 

• Wymagania zawodu 

• Kształcenie 

• Szanse zatrudnienia 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

 



Fazy rozwoju zawodowego 

Preorientacja 
zawodowa 

(dzieci)  

Orientacja 
zawodowa 

(młodzież) 

Kwalifikowana 
praca zawodowa 

(dorośli) 

Reminiscencja 
zawodowa 

(emeryci, 
renciści) 



Współpraca z innymi instytucjami: 

 
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

• Współpraca z doradcą zawodowym polegająca na wymianie informacji oraz 

materiałów testowych 

 

 Szkoły Ponadgimnazjalne w powiecie parczewskim 

• Spotkania informacyjne dla uczniów klas III – przedstawienie aktualnej 

sytuacji na rynku pracy, możliwość rejestracji w Urzędzie Pracy i 

charakterystyka form aktywizacji realizowanych przez Urząd 

 

 Inne instytucje 

• Wymiana informacji o aktualnie realizowanych projektach 

  



Organizowane spotkania informacyjne 

we współpracy z innymi instytucjami: 
 Lubelska Fundacja Rozwoju  

• Oferta bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych 

 

 Fundacja Fuga Mundi 

• Wsparcie dla osób niepełnosprawnych 

 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień 

• Oferta Narodowych Sił Rezerwowych 

 

 Centrum Nauki i Biznesu Żak 

• Oferta darmowych szkół dla osób dorosłych 

 

 Fundacja Fundusz Inicjatyw 

• Prezentacja projektu Mama na  rynku pracy 

 



Spotkania z pracodawcami  

Wykwalifikowany 

pracownik 

pozyskanie pracowników z bazy osób 

bezrobotnych oraz możliwość 

wsparcia finansowego przy ich  

zatrudnieniu 

kształcenie ustawiczne pracodawcy              

i pracowników w ramach  środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego 



Planowane działania: 

 Współpraca z Centrum Kariery OHP w zakresie prowadzenia warsztatów dla 

osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej 

 

 Organizacja konferencji oraz cyklicznych spotkań z instytucjami zajmującymi 

się rozwojem zawodowym dorosłych 

 

 Aktywizacja uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

 


