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Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju 
Poradnictwa Zawodowego - początki

Narodziny idei

 wysoki poziom bezrobocia przed 2007 rokiem spowodował, że zrodziła się potrzeba zintegrowania sił
i utworzenia wojewódzkiej platformy współpracy, umożliwiającej uczestnikom dyskusje, wymianę
informacji, opinii i doświadczeń w zakresie poradnictwa zawodowego.

Pierwsze kroki

 w WUP w Olsztynie przeanalizowano sytuację regionu pod kątem stanu poradnictwa zawodowego
realizowanego w publicznych instytucjach związanych z rynkiem pracy, oświatą, rekonwersją kadr;

 zbadano stan zatrudnienia doradców zawodowych, ich przygotowanie zawodowe, kwalifikacje,
kompetencje, kto jest odbiorcą usług oraz jakie są ich potrzeby;

 dokonano analizy SWOT, która wskazała ogromne możliwości tej usługi w regionie, niewykorzystane
w pełni zasoby ludzkie i bazy informacji zawodowych oraz ukazała szanse optymalnego wykorzystania
potencjału, jakimi dysponowały badane instytucje.



Powstanie partnerstwa

inauguracja partnerstwa: 29 listopada 2007 roku
podczas konferencji pt. „Wojewódzki wymiar
poradnictwa zawodowego – suma kompetencji,
doświadczeń i możliwości”, która odbyła się z okazji
10-lecia Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Olsztynie;

porozumienie w sprawie zawiązania Warmińsko-
Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Zawodowego podpisało 57 instytucji i organizacji,
zajmujących się problematyką poradnictwa
zawodowego;

pod koniec 2017 roku w skład Paktu wchodziły 82
instytucje z Warmii i Mazur.



Zadania partnerstwa
 Obszary współpracy:

- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
- szkolenia i rozwój zawodowy;
- diagnostyka psychologiczna;
- promocja usług, związanych z poradnictwem zawodowym.

 Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach Paktu to działalność 4 zespołów:

- Zespół ds. informacji zawodowej - zajmujący się gromadzeniem, opracowywaniem i aktualizowaniem informacji 
edukacyjno-zawodowej;

- Zespół ds. szkoleń i rozwoju zawodowego - badający potrzeby szkoleniowe, organizujący szkolenia wewnętrzne 
z wykorzystaniem wzajemnego potencjału;

- Zespół diagnostyczny - określający obecną sytuację, dotyczącą posiadanych zasobów, metod, technik i narzędzi 
stosowanych w poradnictwie zawodowym;

- Zespół ds. koordynacji i promocji - opracowujący informacje nt. podejmowanych działań i upowszechniający je w regionie, 
nawiązujący i utrzymujący kontakty z mediami, biorący udział w wydarzeniach promujących poradnictwo zawodowe.



PIERWSZY SUKCES – serwis internetowy

 początek 2009 roku – uruchomienie portalu www.doradca.up.gov.pl

 w 2017 roku stronę internetową Paktu odwiedziły 13 123 osoby. 

http://www.doradca.up.gov.pl/
http://www.doradca.up.gov.pl/


DRUGI SUKCES –
Ogólnopolski Tydzień Kariery

 instytucje Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego angażowały się we wszystkie edycje
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 podczas nich zorganizowano liczne konferencje, targi pracy, spotkania informacyjne, panele dyskusyjne, seminaria, konkursy,
targi aktywizacji zawodowej, dni otwarte, dni informacyjne, szkolenia, zajęcia warsztatowe, zajęcia edukacyjne, porady i
konsultacje, prezentacje, prelekcje;

 na wyróżnienie zasługują szczególnie 3 edycje:

1. II Ogólnopolski Tydzień Kariery (2010) na Warmii i Mazurach pod hasłem „W poszukiwaniu systemowych rozwiązań”; pierwsze
wyróżnienie od SDSiZ RP.

2. VI Ogólnopolski Tydzień Kariery (2014) na Warmii i Mazurach pod hasłem „ Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”; Warmińsko-
Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego został wówczas laureatem ogólnopolskiego konkursu i otrzymał
wyróżnienie za „aktywność, pasję i kreatywną chęć działania”.

3. VII Ogólnopolski Tydzień Kariery (2015) na Warmii i Mazurach pod hasłem „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”; za udział w akcji,
związanej z bezpieczeństwem publicznym, Partnerstwo otrzymało nagrodę Prezydenta Olsztyna „Lider Bezpieczeństwa” za wybitne
zasługi dla miasta w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.



Podsumowanie wydarzeń w ramach OTK na 
przestrzeni lat 2009-2017



TRZECI SUKCES –
Wyróżnienie Komisji Europejskiej 2014 rok

 dzięki działaniom Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego Polska 
została nominowana do nagrody w kategorii NAJLEPSZY PRODUKT KOMUNIKACYJNY PSZ-EURES w 
ramach konkursu The EURES Communications Excellence Awards.

 Komisja Europejska wyróżniła cykl wydarzeń promujących postawy prozatrudnieniowe na rynku pracy, 
organizowanych w ramach Partnerstwa w latach 2011-2013:

 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (2011 r.)

 Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach (2012 r.)

 Tydzień Obywateli Europy na Warmii i Mazurach (2013 r.)



CZWARTY SUKCES –
Spotkania, szkolenia, warsztaty

 Obok masowych imprez organizowanych na rzecz mieszkańców Warmii i Mazur Partnerstwo realizuje jeden ważny
cel – doskonalenie warsztatu pracy.

 Poprzez wymianę doświadczeń i organizowanie wewnętrznych szkoleń doradcy zawodowi różnych instytucji uczą się
od siebie nawzajem nowych umiejętności, metod pracy z klientem i zdobywają wiedzę.

 Tematy wewnętrznych szkoleń:

„Doskonalenie umiejętności trenerskich”
„Zmiany w szkolnictwie zawodowym”
„Polska Rama Kwalifikacji – opis i walidacja kwalifikacji”
„Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym”
„Narzędzia do badania predyspozycji zawodowych młodzieży stosowanych w OHP”
„Wykorzystanie dialogu motywującego w inicjowaniu zmiany u osób niedostosowanych społecznie”
„Z jakim klientem lubię pracować, a jaki mnie irytuje?”
„Prezentacja duńskiej gry dydaktycznej diagnozującej predyspozycje przedsiębiorcze”
„Skuteczna komunikacja w relacjach publicznych”
„Testy w poradnictwie zawodowym”
„Uczeń z autyzmem w systemie edukacji szkolnej”
„Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego oraz Skala Zdolności Specjalnych”
„Trening mózgu-EEG Biofeedback w rozwoju zawodowym”
„Holenderski rynek pracy”
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole”



Jubileusz 10-lecia Warmińsko-Mazurskiego Paktu 
na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego



Jubileusz 10-lecia Warmińsko-Mazurskiego Paktu 
na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

Drugi dzień konferencji całościowo poświęcony był
określeniu nowych ram współpracy Warmińsko-
Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Zawodowego.
Uczestnicy wypracowali: misje i cele partnerstwa,
warunki i zasady uczestnictwa w pakcie,
oczekiwania wobec partnerstwa oraz obszary
współpracy z wyszczególnieniem propozycji
konkretnych zadań. Przedyskutowano również
propozycję zmiany nazwy i logo Paktu.



Podsumowanie prac 
nad nową ramą współpracy



Podsumowanie prac 
nad nową ramą współpracy



ANALIZA I WNIOSKI

 Wprowadzić regulamin partnerstwa (Aneks, nowa treść 
Porozumienia, regulamin)

 Skrócić nazwę i zmienić logotyp 

 Utworzyć więcej zespołów  (informacja podzielona na 3 
obszary; diagnostyczny na 2; szkolenia i koordynacja b.z.). 
Obecność w danym zespole nie wyklucza pracy na rzecz 
innego zespołu.

 Zaktualizować zadania 



Nowa rama współpracy

Efekty pracy podczas Konferencji zostały podsumowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie
i Elblągu podczas spotkania w siedzibie WUP w Olsztynie 10.01.2017. Dało to podstawę do stworzenia nowej treści Porozumienia,
Aneksu do Porozumienia oraz Regulaminu.



PAKT dla Rozwoju 
Poradnictwa Zawodowego



Spotkanie sieci – 06.03.2018 roku



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

1. ZESPÓŁ DO SPRAW INFORMACJI W OBSZARZE RYNKU PRACY

2. ZESPÓŁ DO SPRAW INFORMACJI EDUKACYJNEJ

3. ZESPÓŁ DO SPRAW ADMINISTROWANIA INFORMACJĄ ELEKTRONICZNĄ

4. ZESPÓŁ DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO

5. ZESPÓŁ METODYCZNY

6. ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNY

7. ZESPÓŁ DO SPRAW KOORDYNACJI I PROMOCJI



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW INFORMACJI W OBSZARZE RYNKU PRACY

1. Gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji: niezbędnych w poszukiwaniu pracy
i planowaniu kariery zawodowej; o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o
przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów; projektach z obszaru rynku
pracy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego; o zmianach w
zakresie regulacji prawnych związanych z poradnictwem zawodowym na rynku pracy.

2. Opracowywanie zgromadzonych informacji, tworzenie baz danych i rozpowszechnianie wśród
wszystkich partnerów PAKTU dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w formie papierowej lub
elektronicznej.

3. Wymiana zasobów informacyjnych pomiędzy partnerami.

4. Zbieranie informacji o członkach Paktu z obszaru rynku pracy i ich aktualizowanie.



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW INFORMACJI EDUKACYJNEJ

1. Gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie bazy informacji zawierającej informacje o: szkołach,
uczelniach wyższych oraz instytucjach szkoleniowych na terenie województwa oraz na rynku
ogólnopolskim; możliwościach kształcenia i zdobywania kwalifikacji na różnych poziomach;
możliwościach potwierdzania kwalifikacji w poszczególnych branżach; zmianach w zakresie regulacji
prawnych związanych z poradnictwem zawodowym w edukacji.

2. Opracowywanie zgromadzonych informacji, tworzenie baz danych i rozpowszechnianie wśród
wszystkich partnerów Paktu dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w formie papierowej lub
elektronicznej.

3. Wymiana zasobów informacyjnych pomiędzy partnerami.

4. Zbieranie informacji o członkach Paktu z obszaru edukacji i ich aktualizowanie.



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW ADMINISTROWANIA INFORMACJĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Administrowanie stroną internetową PAKTU.

2. Utworzenie i zarządzanie stroną PAKTU na Facebooku (Fanpage).

3. Współpraca z innymi zespołami w zakresie pozyskiwania informacji wzbogacających treści zawarte na
stronie PAKTU i Facebooku, a odnoszących się do informacji o szkoleniach, konferencjach,
wydarzeniach, projektach i innych działaniach, podnoszących kompetencje członków paktu.



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Organizowanie wydarzeń PAKTU - konferencji, szkoleń, seminariów z wykorzystaniem wzajemnego
potencjału członków PAKTU.

2. Udostępnianie materiałów (scenariuszy, prezentacji, kwestionariuszy, ćwiczeń) z wydarzeń PAKTU.

3. Rekomendowanie i upowszechnianie szkoleń z zakresu poradnictwa zawodowego.

4. Organizowanie wizyt studyjnych z wykorzystaniem doświadczenia „dobry praktyk”, których specyfika
działań ma istotne przełożenie na funkcjonowanie i rozwój systemu poradnictwa.

5. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z obszaru poradnictwa zawodowego.



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU METODYCZNEGO

1. Opracowywanie materiałów metodycznych na podstawie przeprowadzonych diagnoz, wzbogacających
warsztat pracy doradców zawodowych.

2. Udzielanie członkom PAKTU pomocy metodycznej w odpowiedzi na zgłoszone i rozpoznane potrzeby.
Pomoc ta może przyjmować następujące formy: analizę dostępnych rozwiązań i możliwości działania,
poszukiwanie nowych rozwiązań, organizację i przeprowadzenie superwizji, tworzenie „grup wsparcia”
skoncentrowanych na temacie wymagającym „przepracowania”.

3. Wspieranie i inspirowanie doradców zawodowych w prowadzeniu poradnictwa zawodowego poprzez
popularyzację dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań.

4. Pomoc w doborze, adaptacji i modyfikacji sposobów działania / pracy z klientem z wykorzystaniem
dostępnych narzędzi lub ich opracowanie.



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO

1. Diagnoza zasobów kompetencyjnych osób działających w Pakcie, mająca na celu: ułatwienie
wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Paktu, utworzenie aktualnej bazy informacji
odnośnie zasobów, integrację doradców zawodowych z różnych środowisk w ramach sieci
powiatowych (rozpoznawanie możliwości tworzenia sieci powiatowych i warunków wzajemnej
wymiany).

2. Diagnoza narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym.

3. Rozpoznawanie zmian społecznych (potrzeb grup społecznych) i ich analiza w oparciu o dostępne
informacje i narzędzia wraz z możliwością tworzenia własnych narzędzi i prowadzenia badań.

4. Diagnoza potencjału i potrzeb szkoleniowych.

5. Badania wiedzy na temat poradnictwa.



NOWE ZESPOŁY ZADANIOWE

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW KOORDYNACJI I PROMOCJI

1. Inicjowanie i koordynowanie wydarzeń promujących partnerstwo (w tym, wydarzenia dedykowane
określonym grupom odbiorców).

2. Planowanie zadań długoterminowych.

3. Tworzenie materiałów promocyjnych dotyczących działalności partnerstwa (ulotki, filmy, plakaty,
wizytówki, tabliczki).

4. Promowanie wydarzeń realizowanych przez partnerstwo w lokalnych mediach.

5. Tworzenie symboli i znaków identyfikujących partnerstwo.



Plan działania na 2018 rok

uruchomienie fanpage’a PAKTU na Facebooku;
przeniesienie treści ze strony internetowej PAKTU na wortal Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie;
wprowadzanie i aktualizowanie treści w zakresie informacji zawodowej na stronie internetowej
w oparciu o treści przekazywane przez członków pozostałych zespołów;
szkolenia: „Szkolenie doskonalące umiejętności psychospołeczne” – planowany termin: wrzesień 2018 r.;
wizyty studyjne: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy” - Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie. Planowany termin: czerwiec 2018 r.;
diagnoza potencjału członków PAKTU za pomocą ankiety, opracowanie wyniku i przesłanie do członków
PAKTU;
diagnoza trudności doświadczanych przez doradców zawodowych (członków PAKTU) w pracy
z klientem;
podjęcie działań w kierunku zdefiniowania czym jest efektywność poradnictwa zawodowego.



Dziękuję za uwagę


