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Wstęp  

 

 „Ilekroć zainteresujemy się tym co ktoś przeżywa, jak doświadcza kłopotu, o którym 

mówi, co naprawdę, szczerze myśli o danej sprawie i jakie wzbudza ona w nim uczucia, ilekroć 

zainteresujemy się doświadczeniami drugiego człowieka i nastąpi rozmowa o nich – będzie to 

rozmowa psychologiczna. Pomaga ona rozmówcy bardziej wyraziście doświadczyć tego co 

myśli lub odczuwa, nazwać i uporządkować ważne treści psychiczne, znaleźć nową perspektywę 

dla swoich doświadczeń osobistych a także twórczo eksplorować treści będące podstawą 

zamierzeń i pragnień życiowych.” Tak dr Wanda Sztander, psycholog  

i psychoterapeuta z Instytutu Psychologii Zdrowia, pisze w książce „Rozmowy, które 

pomagają” (1999). 

 Spojrzenie autorki jest bliskie temu jak przebiega rozmowa we współczesnym 

poradnictwie zawodowym. Jest klient, jest doradca zawodowy i jest proces doradczy 

nakierowany na to, aby klient dobrze sobie radził w środowisku społeczno – zawodowym.  

Ilu klientów, tyle historii, ale w każdej z nich rolą doradcy jest wsparcie klienta 

w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów zawodowych. To nierzadko trudne zadanie 

wymagające od osoby pomagającej różnych umiejętności w tym między innymi aktywnego 

słuchania, budowania relacji opartej na zaufaniu, obserwowania reakcji i zachowań klienta, 

analizowania informacji i wyciągania znaczących wniosków, a także aktualnej wiedzy na temat 

szeroko rozumianego rynku edukacji i pracy. Rozmowy z doradcą często pomagają klientom 

nazwać swoje potrzeby zawodowe, stworzyć plan, jak marzenia przekształcić w realne 

dokonania, pomagają zrozumieć przyczyny dotychczasowych niepowodzeń w nauce i w pracy, 

po prostu pomagają lepiej zrozumieć samego siebie. Gdy jest taka potrzeba, indywidualne 

konsultacje wspomagane są udziałem w grupowych spotkaniach warsztatowych, podczas 

których przepracowywanie osobistych trudności i rozwijanie społecznych umiejętności 

przebiega w gronie osób przeżywających podobne problemy. 

 Rozmowa z drugim człowiekiem, do tego człowiekiem potrzebującym wsparcia 

to zawsze wyzwanie, ciekawe, twórcze, ale nadal wyzwanie. Jak sobie z nim radzą doradcy 

zawodowi? Jak z ich perspektywy wygląda spotkanie z klientem, jakimi zasadami i wartościami 

kierują się podczas rozmów, jak reagują na emocje klienta, gdy ten przeżywa trudne  chwile 

i co robią by te emocje na nich samych nie wpływały zbyt intensywnie? Te i inne pytania stały 

się przyczynkiem do przeprowadzenia ankiety wśród posiadających już doświadczenie 
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doradców zawodowych z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich 

Urzędów Pracy. W ankiecie zapytaliśmy o refleksje na temat   ich praktyki doradczej.  

Ankieta składa się z 13 pytań (w załączniku), a stworzona została w ramach prac 

Zespołu Roboczego ds. Poradnictwa Zawodowego działającego przy Konwencie Dyrektorów 

Wojewódzkich Urzędów Pracy. Jej przygotowanie wpisuje się w jedno z zadań przypisanych 

Zespołowi, tj. „Upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń”.  

W przedsięwzięcie włączyły się wszystkie województwa, łącznie zebrano 38 ankiet. 

 Materiał przygotowany na podstawie wypowiedzi doradców zawodowych jest zbiorem 

refleksji na temat pracy doradczej z klientem. To nie jedna modelowa rozmowa, ale różne 

spojrzenia, nierzadko ze sobą zbieżne, ale także takie, które znacząco różnią się od siebie. 

Wszystkie pochodzą z praktyki doradców i między innymi to stanowi o ich wartości. Po materiał 

sięgnąć mogą wszystkie osoby, które na co dzień pracują z klientami przeżywającymi trudności 

w sferze zawodowej, a szczególnie przydatna może okazać się dla doradców zawodowych  

rozpoczynających swoją pracę z klientem, poszukujących wiedzy i praktycznych umiejętności. 

Mamy nadzieję, że sposoby wypracowane przez starszych stażem kolegów pomogą im 

w znalezieniu własnych rozwiązań.  

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania. 
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Początek procesu doradczego – pytania zadawane klientowi. 

 

Doradcy zawodowi poproszeni zostali o odpowiedź w następującym zakresie „Jakie 

pytania zadajesz klientowi na początku procesu doradczego?” Należało wskazać kilka 

przykładów z indywidualnych i/lub grupowych spotkań i wskazać na korzyści płynące z takiego 

właśnie sposobu rozpoczynania spotkań. Ten rozdział został poświęcony pierwszemu etapowi 

pracy z klientem.  

Doradcy zawodowi opisując w ankietach ten etap podkreślali jego wagę i znaczenie dla 

dalszego procesu doradzania. Kiedy klient przychodzi po raz pierwszy do doradcy, jeszcze nie 

wie z kim będzie mieć do czynienia, jakie zostaną zadane mu pytania, czy problem, z którym 

się boryka jest w ogóle do rozwiązania. I tak przykładowo osoba zgłaszająca się po pomoc, 

znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, z niskim poczuciem własnej wartości zazwyczaj 

zwróci uwagę na każdy negatywny werbalny lub niewerbalny niuans w zachowaniu doradcy, 

choćby mimowolny i nieskierowany personalnie do niej.  

Dbałość o stworzenie odpowiedniej atmosfery – to kwestia, na którą szczególnie 

zwracano uwagę. Jednak pozytywna atmosfera nie wytworzy się sama, trzeba zrobić jakiś krok 

w tym kierunku. I choć przytaczane przez doradców przykłady to doradcze abecadło, to 

pominięcie ich, w niektórych przypadkach może znacząco utrudnić tę pierwszą rozmowę. 

Doradcy zwrócili uwagę na:  

- życzliwe przywitanie się, np. poprzez podanie ręki, 

- nawiązanie kontaktu wzrokowego, 

- przedstawienie się, 

- prostą wymianę komunikatów na tak zwanym poziomie „rytualnym”, typu: „Dzień 

dobry, miło mi, że zechciała się Pani ze mną spotkać ”, „Cieszę się, że udało się Panu 

dotrzeć pomimo takich korków w mieście”, „Jak dotarła Pani do Urzędu?”, 

- wskazanie miejsca rozmowy „Zapraszam, porozmawiamy w tym pokoju”, „Proszę 

przejdziemy sobie tędy do sali informacji zawodowej”, 

- punktualność doradcy, a w przypadku opóźnienia, wynikającego np. z przedłużenia się 

poprzedniego spotkania, poinformowanie o zaistniałej sytuacji. 

Ten najmniej angażujący poziom rozmowy nie zabiera zbyt dużo czasu i jeszcze nie wnosi 

informacji o problemach klienta, jest jednak ważny, ponieważ dzięki niemu nawiązuje się 

i podtrzymuje relację z drugą osobą. Doradca może poczynić już pierwsze wstępne obserwacje, 
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np. o poziomie zestresowania klienta, zaś do klienta wysyłana zostaje informacja „Jestem tu po 

to, żeby Ci pomóc”, „Jestem Ci życzliwa/y”.  

Dlaczego te podstawowe kwestie znalazły się w ankietach? Wiemy już, że są ważne, ale 

nietrudno sobie wyobrazić, że w natłoku zadań, pracując pod presją czasu lub będąc pod 

wpływem emocji z poprzedniej konsultacji trzeba wykazać się sprawnością emocjonalną, aby 

umieć szybko się wyciszyć, uspokoić i z pozytywnym nastawieniem przywitać kolejną osobę. 

Trzeba też być czujnym, aby do spotkań z klientami nie wkradła się schematyczność 

i codzienna rutyna. 

Doradcy zawodowi choć podkreślali, że każdego klienta należy traktować 

indywidualnie to jednak udało im się przytoczyć najczęściej stosowane pytania wstępne, które 

zamieszczone zostały poniżej: 

- „W czym mogę Pani/Panu pomóc?” 

- „Jaką pomoc chciałaby Pani/chciałby Pan uzyskać?” 

- „Czy przyszła Pani/przyszedł Pan z konkretnymi pytaniami do mnie?” 

- „Co Panią/Pana sprowadza do doradcy zawodowego/do Urzędu?” 

- „Co Panią/Pana sprowadza do mnie?” 

- „Z jaką sprawą Pani/Pan do mnie przychodzi?” 

- „Proszę opowiedzieć z jakim problemem Pani/Pan zgłasza się do mnie?” 

- „Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec naszego spotkania?” 

- „Czym w ramach oferty Centrum jest Pani/Pan zainteresowana/y?” 

- „Co przyczyniło się do podjęcia decyzji o przyjściu do Centrum?” 

- „Widzę, że jest Pani/Pan rozżalona/y, proszę opowiedzieć co się stało.” 

- „Czym Pani/Pan chciałaby/chciałby zająć się w pierwszej kolejności?” 

- „O czym chciałaby Pani/chciałby Pan porozmawiać?” 

- „Chciałabym Panią/Pana lepiej poznać, co może Pani/Pan opowiedzieć o sobie?” 

- „Jaki jest cel Pani/Pana wizyty?” 

- „Czego oczekuje Pani/Pan po naszej rozmowie? Jakiej zmiany się Pani/Pan 

spodziewa?” 

- „Kiedy Pani tu szła/Pan tu szedł to jakie miała Pani/miał Pan wyobrażenia na temat 

doradcy zawodowego?” 

 

Większość ankietowanych doradców zawodowych deklarowało stosowanie pytań 

otwartych na tym etapie pracy z klientem. Dają one przestrzeń klientowi do przedstawienia 

swojej historii, a doradcy na przyjrzenie się nastawieniu klienta, jego oczekiwaniom i kondycji 
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psychofizycznej. Sposób w jaki komunikują się klienci poradnictwa zawodowego bywa różny. 

Są osoby, które dużo mówią o sobie, prezentacja siebie i sprawy, z którą przyszli nie sprawia 

im większych problemów, ale są też tzw. „milczki”, którym z różnych powodów trudniej 

nawiązać kontakt. W przypadku tych drugich, zdaniem jednego z doradców, warto nieco więcej 

czasu poświęcić na omówienie  roli doradcy zawodowego po to by klient mógł oswoić się z 

nową sytuacją i zmniejszyć obawy mówienia o sobie. 

Wagę poznania oczekiwań oddaje jedna z wypowiedzi „Błędne wyobrażenia klienta 

o możliwościach pomocy ze strony doradcy zawodowego mogą utrudniać porozumienie, klient 

oczekuje czasem wsparcia, którego doradca nie może udzielić.” Poznanie oczekiwań klienta 

to również jedna z przesłanek do zawarcia kontraktu z klientem, przygotowania wstępnego 

planu spotkań i sprecyzowania sposobu pracy (wybór metody, narzędzi). Uzupełnieniem 

informacji o oczekiwaniach jest dalsze stopniowe poznawanie kompetencji i kwalifikacji 

klienta, jego dotychczasowych wyborów, doświadczeń zawodowych i innych ważnych kwestii, 

które mogą mieć wpływ na przebieg spotkań i osiągniecie celu przez klienta. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że część z zacytowanych wcześniej pytań nieco 

różni się od siebie. Doradcy w swojej praktyce używają różnych określeń: sprawa, kwestia, 

problem. Na ogół sformułowania te można traktować równorzędnie, dla klienta liczyć się 

będzie głównie życzliwość i zainteresowanie ze strony doradcy, jednak w ankietach pojawiły 

się również sugestie, aby słowo „problem” nie było nadużywane, szczególnie w stosunku do 

klientów, którzy już na początku wysyłają werbalne i niewerbalne sygnały, że ich „problem” 

jest nietypowy i z pewnością nie da się go rozwiązać. 

Podsumowując, pierwsze słowa, gesty i pytania doradcy spełniają kilka istotnych 

funkcji: pozwalają na wzajemne poznanie się, nawiązanie relacji oraz zbudowanie pozytywnej 

atmosfery do wspólnej pracy. Odpowiednia dbałość o ten etap zwiększa szansę na wejście w 

proces doradczy, a co za tym idzie pracę nad rozwiązywaniem indywidualnych problemów 

klienta.  
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Zasady pracy na zasobach klienta. 

 

Zasoby klienta to wszystko to, z czym klient przychodzi do doradcy, a co w trakcie 

procesu doradczego może okazać się przydatne w kontekście poprawy jego sytuacji 

zawodowej. To nie tylko tzw. mocne strony, kompetencje, kwalifikacje, ale to także nauka 

płynąca z dotychczasowych niepowodzeń, wzięcie odpowiedzialności za dotychczasowe 

wybory, możliwość otrzymania wsparcia z otoczenia. Zasoby to bardzo szerokie pojęcie. 

Zadaniem doradców zawodowych było wskazanie kilku wypracowanych przez siebie zasad, 

stosowanych podczas pracy na zasobach klienta oraz zwrócenie uwagi na płynące z nich 

korzyści. Wśród wielu wypowiedzi ankietowanych doradców pojawiła się bardzo ważna dla 

pracy doradczej kwestia mówiąca o tym, że każdy człowiek ma jakieś zasoby, potencjał do 

rozwoju, możliwość dokonania w życiu zmiany. Doradcy dodawali, że nie każdy klient ma 

świadomość swoich możliwości i że zawsze warto podjąć wysiłek ich odkrycia. Jedna z osób 

dodała, że „Doradca nigdy nie ulega zapewnieniom klienta twierdzącego, że nie ma on żadnych 

zasobów”. Inne zasady wskazywane przez doradców, którymi kierują się w rozmowach na 

temat zasobów klientów, zostały zebrane i przedstawione (wraz z cytatami z ankiet 

zaznaczonymi kursywą) w poniższych punktach:  

- szacunek – między innymi za to, że klient „wpuścił doradcę do swojego życia, 

odsłonił się przed nim”, 

- akceptacja klienta takim jaki jest, 

- elastyczność, otwartość – podążanie za klientem, nie trzymanie się kurczowo 

schematu rozmowy „Nasi klienci są dla nas źródłem wiedzy, pozwólmy się więc 

zaskoczyć”, 

- dobro klienta – podejmowane działania mają służyć osobie, która zgłosiła się po 

pomoc, 

- empatia, 

- zachowanie obiektywizmu – prezentacja różnych punktów widzenia, spojrzenie na 

historię klienta z różnych perspektyw, poznanie perspektywy klienta, 

- wzbudzanie motywacji do działania, rozbudzanie ciekawości klienta - „Pomagam w 

wizualizacji korzyści wynikających z posiadanych zasobów”, „Motywuję aby określił, 

które z nich są dla niego najważniejsze”, 

- podkreślenie roli wiary we własne możliwości oraz rolę pozytywnego myślenia, 

wsparcie we wzmacnianiu samooceny klienta, 
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- pozytywne nastawienie do klienta, nie ocenianie wcześniejszych wyborów klienta, 

- używanie sformułowań pokazujących wagę posiadanych zasobów „Doceniam, że 

Pani to zrobiła”, „Dziękuję, że Pani to powiedziała”, „Wspaniale Pani sobie z tym 

poradziła”, „Naprawdę, ma Pani wiele zasobów”, 

- nazywanie i wzmacnianie autentycznie zauważanych zasobów oraz podkreślanie ich 

wagi dla realizacji celów klienta, 

- budowanie atmosfery akceptacji i zrozumienia, 

- poufność procesu doradczego, zaakceptowanie faktu, że klient chce zachować pewną 

dozę prywatności, 

- „dać wędkę a nie rybę” – dążenie do tego aby klient sam wyciągał wnioski „Staram 

się sprawić, aby klient odnalazł ich jak najwięcej”, 

- nie narzucanie swojego zdania, swojego systemu wartości, tworzenie rozwiązań w 

oparciu o system wartości klienta, 

- stworzenie przestrzeni na wyrażenie emocji, 

- unikanie dawania rad, postawy dyrektywnej, bycia wszechwiedzącym ekspertem, 

- to klient jest odpowiedzialny za swoje życie, to klient podejmuje decyzje dotyczące 

kariery zawodowej - „Każdy człowiek odpowiada za swoje postępowanie i jest 

ekspertem w sprawach dotyczących samego siebie”, „Klient decyduje o celu, do 

którego zmierza, sposobie jego realizacji i tempie wprowadzania zmian w swoim 

życiu”, „Klient sam najlepiej wie, co jest dla niego ważne, możliwe i dobre do 

zastosowania”. 

 

Zdaniem doradców zawodowych kierowanie się ww. zasadami sprawia, że pomaganie 

drugiemu człowiekowi przeżywającemu zawodowe, a często i ogólnożyciowe kryzysy, staje 

się bardziej prawdziwe. Doradca zawodowy w oczach klienta staje się bardziej wiarygodny, 

zapewniający poczucie bezpieczeństwa podczas spotkań. Zwiększa się szansa na to, że klient 

podejmie próbę wprowadzenia zmian, będzie bardziej aktywny i weźmie los w swoje ręce. Przy 

takim podejściu klient postrzegany jest jako podmiot procesu doradczego, ważny jest on sam, 

to z czym przychodzi i jakie cele chce osiągnąć. Umacniana jest wiara klienta w jego 

sprawczość i skuteczność podejmowanych działań, a podczas kolejnych konsultacji na ogół 

zmniejsza się jego obawa przed prezentacją siebie takim jaki jest. 

Przytaczając wypowiedź jednego z doradców „Nawet jeśli problem, z którym 

przychodzi klient nie jest możliwy do rozwiązania przeze mnie albo możliwość jego rozwiązania 

jest dla mnie ograniczona to sam fakt, że osoba ta jest potraktowana z szacunkiem, wysłuchana 
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i uprzejmie potraktowana stanowi dla niej bardzo dużą wartość, co sygnalizuje w informacji 

zwrotnej”. 

 

Konsultacje doradcze ukierunkowane na identyfikowanie i wzmacnianie zasobów mogą 

być uzupełniane metodami testowymi, które jak wynika z ankiet są cennym wsparciem rozmów 

z klientami przy założeniu, że są stosowane świadomie i zgodnie z przeznaczeniem. Na ogół 

wymagane jest ukończenie szkoleń uprawniających do stosowania danego testu, posiadanie 

wykształcenia psychologicznego bądź w przypadku braku konieczności posiadania specjalnych 

uprawnień – wnikliwe zapoznanie się z zasadami wykonywania testu. Ankietowani doradcy 

zawodowi najczęściej wymieniali dwa testy:  

- „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych KZZ”   

- „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK”.  

Wśród innych testów znalazły się między innymi: 

- „Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT”, 

-  „Inwentarz Motywacji Osiągnięć”, 

- „Inwentarz Osobowości NEO-PI-R”, 

- „Inwentarz Osobowości NEO – FFI”, 

- „Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE”, 

- „Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS”, 

- „Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS”, 

- „Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS”, 

- „Obrazkowy Test Zawodów Achtnicha”, 

- „Perf Dialecho”, 

- „Samoocena i jej pomiar SES Rosenberga”, 

- „Test Talentów Instytutu Gallupa” – Clifton Strengths (StrengthsFinder), 

- „Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP”, 

- „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych WOPZ”. 
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Dowartościowanie klienta i jego działań – stosowane przez doradców  

komunikaty/zachowania/reakcje. 
 

 

 Jednym z obszarów pracy doradcy zawodowego, zwłaszcza w stosunku do klientów 

silnie przeżywających utratę pracy bądź inne kryzysy zawodowe rzutujące negatywnie na ich 

ogólne funkcjonowanie, jest podnoszenie samooceny. Nie jest to równoznaczne 

z powierzchownym pocieszaniem, mówieniem „będzie dobrze, wszystko się jakoś ułoży”, bo 

klient to wyczuje, lecz wiąże się z udzieleniem mu fachowej pomocy ukierunkowanej na to, 

aby mógł dostrzec swój potencjał i poczuć, że ma wpływ na realizację swoich planów 

zawodowych. W związku z tym, że to istotny aspekt procesu doradczego, doradcy poproszeni 

zostali o wskazanie kilku stosowanych przez siebie komunikatów/ zachowań / reakcji mających 

na celu dowartościowanie klienta.  

Wśród przykładów, którymi podzielili się doradcy znalazły się zarówno wzmocnienia 

mocnych stron klienta, podejmowanych przez niego aktywności, mniejszych i większych 

sukcesów w próbach osiągnięcia celu, ale także tylko pozornie drobne gesty pokazujące 

klientowi, że jest kimś ważnym i oczekiwanym przez doradcę. Refleksje na ten temat zostały 

zebrane i przedstawione poniżej :  

- autentyczność wzmacniających komunikatów – sam doradca powinien być przekonany 

o ich prawdziwości, komunikat powinien być powiązany z rzeczywistą cechą, 

umiejętnością czy zachowaniem klienta, nie powinien być oderwany od realiów i zbyt 

ogólnikowy – „Z tego co obserwuję podczas naszych spotkań to ma Pani dużą swobodę 

w formułowaniu swoich myśli. Umiejętności komunikacyjne to atut w wielu pracach”, 

- podkreślanie wagi posiadanych przez klienta zasobów w kontekście wymagań 

pracodawców - „Znajomość języka rosyjskiego, o której Pani mi przed chwilą 

opowiedziała to cenna umiejętność na rynku pracy. Proszę się zastanowić gdzie 

chciałaby Pani ją wykorzystać”, 

- zachęcenie klienta do wypowiedzi, gdy widać, że ma ochotę pochwalić się czymś, 

- dostrzeganie i docenianie nawet małych zmian przybliżających klienta do osiągnięcia 

postawionych sobie celów – „Mam wrażenie, że dzisiaj mówi Pan o swoich 

umiejętnościach z dużo większą pewnością siebie niż ostatnio”, „Bała się Pani rozmowy 

z pracodawcą a pomimo strachu poszła Pani na spotkanie. Wspaniale, brawo za 

odwagę”, 

- stosowanie komunikatów pokazujących życzliwość doradcy względem klienta, 

okazujących zainteresowanie problemem, z którym przychodzi – „Dzień dobry, 
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zapraszam, proszę usiąść, w czym mogę pomóc?”, „To co Pan mówi jest ważne”, 

„Doceniam to, że przyszła Pani dzisiaj”, „Wierzę, że poradzi sobie Pani”, „Zwrócenie 

się do doradcy zawodowego wymagało odwagi, nie każdy to potrafi”, „Bardzo dobrze, 

że poszukuje Pani pomocy, rozwiązań”, 

- stosowanie pozytywnej informacji zwrotnej – „Dobrze, że zwróciła Pani na to uwagę”, 

„To doskonały pomysł”, „Doceniam Pani pragnienie rozwiązania tego problemu”, 

„Poruszyła Pani sedno sprawy”, „Świetnie, nie każdy poradziłby sobie  

z tym zadaniem tak dobrze. Gratuluję.”, „To dobry początek, świetna baza do 

kontynuacji działań”, 

- dowartościowywanie klienta nie powinno przybierać formy litowania się nad nim, 

gołosłownego pocieszania, 

- stosowanie pytań otwartych, dawanie przestrzeni klientowi do mówienia o swoich 

doświadczeniach w dogodny dla siebie sposób, 

- stosowanie dowartościowania zaraz po tym jak klient opowiedział o poradzeniu sobie z 

trudną sytuacją – spójność informacji zwrotnej z ujawnionymi doświadczeniami klienta, 

- stosowanie techniki zdań niedokończonych „Ludzie cenią mnie za…”, 

- spontaniczne reakcje – uśmiech, radość, uścisk dłoni, przytulenie, jeśli jest na to zgoda 

klienta, 

- stosowanie w pracy grupowej ćwiczeń, których celem jest wzajemne dawanie sobie 

komplementów przez uczestników warsztatów, 

- pokazanie postępów, jakie klient poczynił podczas spotkań z doradcą, 

- samo poświęcenie klientowi czasu, uważność na to co mówi, aktywne słuchanie, 

zainteresowanie tym co wnosi na spotkania to sygnał „Jesteś ważna/y”, 

- stosowanie pytań, które swoją konstrukcją podkreślają zaangażowanie klienta 

w działanie – „Interesuje mnie, jak Pani zaprezentowała się pracodawcy, że przeszła 

do drugiego etapu rekrutacji?”, „Jak Pani to zrobiła, że udało się Pani znaleźć pracę 

po tak długiej przerwie w zatrudnieniu?”, „Co Pani zrobiła, że otrzymała dwa 

zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną?” 

Dowartościowywanie klienta, umacnianie jego wiary w to, że może pozytywnie 

wpływać na swoje życie, empatyczne towarzyszenie w  pokonywaniu wewnętrznych barier 

i podejmowaniu nowych wyzwań to bardzo cenne działania doradcze mające na celu 

wzmocnienie samooceny klienta. Skorzystanie choćby z niektórych przytoczonych wskazówek 

doradców zwiększa szansę na to, że klient przyjmie te wzmocnienia i włączy do obrazu samego 

siebie. 
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Osoba z niepełnosprawnością – taki sam czy odmienny proces doradczy? 

 
 

„Niepełnosprawność wpływa na jakość życia. W zależności od natężenia w mniejszym 

lub większym stopniu definiuje funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie - w pewnym 

sensie stygmatyzuje. Poziom stygmatyzacji jest różny, natomiast zawsze wprowadza rodzaj 

dystansu ze strony tzw. „normalnego" otoczenia. Pojawienie się inności zaburza rytuały 

i dotychczasową codzienność. Konieczność zmagania się z etykietowaniem na co dzień 

prowadzi między innymi do braku pewności siebie, trudności w obiektywnej ocenie własnych 

możliwości, niskiej asertywności i dużej zależności od otoczenia. Różnicę pomiędzy osobami 

z niepełnosprawnością a pełnosprawnymi stanowi ilość i zakres barier w zaspokajaniu potrzeb.” 

(„Niepełnosprawni – tacy sami czy odmienni?”, szkolenie WUP Poznań)  

Wśród klientów poradnictwa zawodowego w Centrach Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej są również osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Na grupę tych klientów 

można spojrzeć nieco szerzej – wówczas znajdą się w niej nie tylko osoby z orzeczeniem, ale 

również klienci, którzy orzeczenia nie posiadają jednak borykają się z różnymi dolegliwościami 

fizycznymi i psychicznymi, które utrudniają im funkcjonowanie zawodowe lub czasowo 

wyłączają z pełnienia ról społecznych. W związku z tym, że doradcy z Centrów posiadają 

doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zostali poproszeni w ankiecie 

o podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat. Poniżej zamieszczone zostały ich 

wypowiedzi. 

- „Niepełnosprawność klienta czasem budzi na początku moje zakłopotanie … jak 

rozmawiać by nie urazić lub nie narzucać się z pomocą.”   

- „Staram się pokazać, że żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności 

i sięgam po konkretne przykłady Pełnosprawnych – Niepełnosprawnych.” 

- „Nie rozdzielam osób z niepełnosprawnością i bez. Świadomie nie chcę stygmatyzować, 

nadawać etykiet. Nie stosuję jakichś specjalnych metod i technik, ponieważ jest to osoba 

z niepełnosprawnością.” 

- „Koncentruję uwagę na możliwościach a nie na ograniczeniach.” 

- „Poświęcam więcej czasu, zaangażowania, cierpliwości.” 

- „Jeżeli klient trafił do doradcy to znaczy, że chce pracować, coś zmienić w swoim 

życiu.” 
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- „Samoakceptacja takich osób bywa czasami trudna, zwłaszcza przy braku wsparcia 

najbliższego otoczenia, dlatego pokazanie dobrych przykładów i ukazanie takiej 

samoakceptacji u kogoś innego może spowodować u klienta refleksję nad sobą.” 

- „Z mojego doświadczenia wynika, że dla każdego klienta z niepełnosprawnościami 

niezwykle istotna jest atmosfera i odpowiednie warunki, które mają wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa podczas procesu doradczego.” 

- „Wizualizacja – jak mogłoby wyglądać ich życie gdyby się usamodzielnili.” 

- „Zwracam klientowi uwagę na jego kompetencje i kwalifikacje, tak aby 

niepełnosprawność nie przysłaniała klientowi posiadanych zasobów.” 

- „Otwarcie rozmawiam o niepełnosprawności klienta, jak radzi sobie z trudnościami, 

jakie ograniczenia wynikają z jego niepełnosprawności.” 

- „Uświadamiam klientom, że dostępne są dla nich wszystkie oferty pracy, a nie tylko te 

gdzie poszukiwane jest orzeczenie o niepełnosprawności.” 

- „Staram się podejść do takiej osoby w sposób racjonalny, bez nadmiernego rozczulania 

się nad deficytem.” 

- „Z mojego doświadczenia wynika, że praca z osobą z niepełnosprawnością wymaga 

więcej uważności, cierpliwości i zaangażowania ze strony doradcy niż w przypadku 

osoby pełnosprawnej.” 

- „Wychwytuję najdrobniejsze sukcesy, które pozwolą odczuwać dumę z siebie” 

- „Dostrzeżenie ich niepełnosprawności i możliwości na rynku pracy, ale bez okazywania 

nadmiernego współczucia i umieszczania w szufladzie „biedny człowiek.” 

- „Osoby z niepełnosprawnościami, z którymi pracowałem uczestniczyły w zajęciach na 

równi z osobami pełnosprawnymi. Nie akcentowały swoich ograniczeń.” 

- „Traktuję ich jak klientów pełnosprawnych, nie potrzebują innego traktowania.” 

- „Na początku staram się potraktować informację na temat niepełnosprawności klienta 

jako neutralną/ równorzędną z innymi informacjami. Staram się, by informacja 

o niepełnosprawności nie stała się nadrzędnym tematem rozmowy. Staram się 

rozmawiać tak samo jak z osobą zdrową, a do informacji o niepełnosprawności wracam 

w kolejnym etapie rozmowy.” 
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- „Staram się sięgać do doświadczeń i aktywności wykonywanych poza pracą przez osoby 

niepełnosprawne aby wyłowić kompetencje inne niż dotąd wykorzystywane zawodowo 

a często wyjątkowe.” 

 

Większość doradców nie postrzega poradnictwa zawodowego dla osób 

z niepełnosprawnościami jako znacząco odmiennego od współpracy z osobami 

pełnosprawnymi. I w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia z pracą na zasobach, 

określeniem najlepszego dla klienta w jego indywidualnej sytuacji miejsca pracy, rozmową 

o planach i obawach związanych z możliwościami osiągnięcia celu. To również ta sama norma 

etyczna – kierowanie się dobrem klienta. Poza zacytowanymi już refleksjami zwrócono 

również uwagę na to, że pomocna a nierzadko niezbędna jest wiedza o różnych rodzajach 

niepełnosprawności, głównych problemach życiowych i konsekwencjach choroby, 

możliwościach psychofizycznych i zasadach rehabilitacji zawodowej. Praca z osobą 

z niepełnosprawnością, choć w wielu aspektach podobna do spotkań z klientem 

pełnosprawnym, jest zawsze dużym wyzwaniem i wymaga od doradcy zdobywania wiedzy 

w tym zakresie, doskonalenia umiejętności, a czasami również mierzenia się z własnymi 

wątpliwościami, czy jest się w stanie pomóc klientowi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. 
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Emocje klienta – reakcje doradcy zawodowego. 

 

Smutek, przygnębienie, żal, złość to tylko niektóre emocje, z którymi przychodzą 

klienci, gdy coś nie idzie po ich myśli, gdy podejmowane próby osiągnięcia celu kończą się 

niepowodzeniem, gdy zdarzyło się w ich życiu coś trudnego, niekoniecznie w sferze dotyczącej 

pracy. Emocje zarówno te nieprzyjemne, jak i te pozytywne, radosne są nieodłącznym 

elementem spotkań z klientami. Warto zadbać o przestrzeń do ujawnienia ich i przeżycia przez 

klienta. „Jak na ogół reagujesz, co robisz, co mówisz do klienta, gdy ten przeżywa trudne 

emocje. Co widzisz cennego w takim podejściu do klienta?” – tak brzmiało kolejne pytanie 

z ankiety. Odpowiedzi doradców pozwalają sądzić, że sfera emocjonalna ich rozmówców 

to obszar, w którym z racji posiadanych umiejętności poruszają się swobodnie a świadczyć 

o tym może wielość i różnorodność refleksji przytoczonych poniżej. 

- „Pozwalam wypłakać się klientowi, proponuję chusteczkę, wodę i cierpliwie czekam 

kiedy klient będzie gotowy rozmawiać dalej. Po tym czasie dopytuję czy dobrze się czuje, 

czy czegoś potrzebuje.” 

- „Nieraz warto pomilczeć, jeżeli jest zgoda klienta potrzymać za rękę.” 

- „Kiedy jest rozżalony, zdenerwowany, płacze, zawsze powtarzam mu, że ma do tego 

prawo, żeby tego nie powstrzymywał, że emocje są po to, aby je przeżywać. Staram się 

dać mu odczuć, że jak będzie gotowy to przejdziemy dalej.” 

- „Najlepiej jest zakomunikować klientowi wprost, że dostrzegam taki stan i zwykle 

pytam, czy chce o tym porozmawiać. Pozostawiam jednak decyzję w tym zakresie 

klientowi. Błędem byłoby zostawienie tego tematu bez zauważenia czy też udawanie, 

że to nie jest temat istotny.” 

- „Pozwalam na opowiedzenie o problemie nawet jeśli nie jest bezpośrednio związany 

z doradztwem zawodowym. Jeśli wymaga tego sytuacja i jestem w stanie pomóc 

w rozwiązywaniu problemu, proponuję wsparcie. Zdarza się, że są to działania 

wykraczające poza standardowe zadania doradcze (skontaktowanie klienta z lekarzem, 

prawnikiem, fundacją). Często takie działania są niezbędne, żeby klient ustabilizował 

swoją sytuację i aby można było wznowić proces doradczy.” 

- „W zależności od tego w jakiej jesteśmy relacji z klientem  możemy pozwolić sobie na 

drobne gesty uspokajające, np. dotknięcie ramienia.” 
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- „Kiedy dowiaduję się, że klient odpadł po raz kolejny na rozmowie kwalifikacyjnej 

mówię: to znaczy, że gdzieś popełniamy błąd (celowo używam liczby mnogiej, aby nie 

przypisywać porażki klientowi), proponuję abyśmy razem poszukali przyczyny.” 

- „Ważne jest, aby nie krytykować klienta, nie okazywać zniecierpliwienia, irytacji czy 

rozbawienia.” 

- „Niewskazane jest stosowanie takich zwrotów – Jeżeli mi Pan wszystkiego nie powie, 

co się stało, to nie jestem w stanie Panu pomóc.” 

- „Daję czas i przestrzeń na przeżywanie trudnych emocji. Uważam, że dzięki 

wypowiedzeniu czy okazaniu ich klient uspokaja się.” 

- „W przypadku agresywnych zachowań trzymanie się emocji wpływa destrukcyjnie na 

klienta, staram się przekuć emocje w konkretne działania.” 

- „Gdy emocje są zbyt silne i nie można prowadzić rozmowy dalej, pytam klienta czy 

w domu jest ktoś kto go wesprze.” 

- „Kiedy klient dotychczas aktywny przychodzi na spotkanie przygnębiony i smutny, 

staram się uzyskać informację o przyczynie takiego zachowania.” 

- „Zachowania doradcy w formie dyscyplinowania klienta, np. Rozumiem Pana emocje, 

ale mamy mało czasu i musimy się skupić na rozmowie o poszukiwaniu pracy – może 

klienta zniechęcić.” 

 

Doradcy zawodowi podzielili się również przykładami swoich wypowiedzi z rozmów, 

podczas których emocje klienta były na pierwszym planie: 

- „Widzę, że to dla Pani trudna sytuacja.” 

- „Rozumiem, że czuje się Pan rozżalony w tej sytuacji.” 

- „Widzę, że jest Pani smutno. Kiedy Pani o tym opowiada widzę łzy w oczach. To 

zrozumiałe w Pani sytuacji.” 

- „Proszę nazwać jednym słowem uczucie, którego Pan doświadcza.” 

- „Przykro mi z powodu tego co się stało. Jak ta sytuacja wpłynie na nasze dzisiejsze 

spotkanie?” 

- „Czy mogę w czymś pomóc?” 

- „Może woli spotkać się Pani w innym dniu?” 

- „Widzę, że temat, który poruszamy budzi w Pani silne emocje … Czy chciałaby Pani 

o tym ze mną porozmawiać?” 

- „Rozumiem, że utrata pracy była dla Pani bardzo trudnym przeżyciem i wciąż jeszcze 

doświadcza Pani negatywnych emocji z tym związanych. To naturalne, że pojawia się 
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rozżalenie i złość na byłego pracodawcę. Ważne jest, żeby pozwolić sobie na 

przeżywanie tych emocji, jednak nie należy zapominać, że jest to etap w przeżywaniu 

straty, który trzeba zamknąć by móc przejść do następnego – myślenia o poszukiwaniu 

pracy.” 

- „Rozumiem, że jest Pani przygnębiona że nie została zatrudniona. Przykro mi z tego 

powodu. Czy chce Pani porozmawiać o tej sytuacji? Jakie wnioski z niej Pani 

wyciąga?” 

- „Zmartwienie to emocja, która ulega zmianie...” 

- „Jeżeli istnieje jakieś zmartwienie, to istnieje też jego rozwiązanie.” 

- „Gdy przeżywamy zmartwienie, dopada nas jakiś kryzys, to jest to dla nas czas na 

zatrzymanie się, na dokładniejsze przyjrzenie się naszym problemom, na ocenę sytuacji 

w jakiej się znajdujemy.” 

 

Z wypowiedzi doradców zawodowych wynika, że w niektórych sytuacjach klient ma po 

prostu potrzebę uzewnętrznić swoje emocje a po chwili uspokojenia można powrócić do tematu 

rozmowy. Jednak nierzadko jest tak, że tym emocjom należy poświęcić więcej czasu i to one 

zaczynają stanowić główny wątek spotkania. Zdarza się też, że klient podczas opowiadania 

o sobie mówi o sprawach, w których rozwiązaniu bardziej pomocny byłby psychoterapeuta. 

Zdaniem jednego z doradców „Jeżeli trudne emocje klienta wynikają z problemu 

wykraczającego poza poradnictwo zawodowe, należy poinformować o ograniczeniu procesu 

doradczego – jest to uczciwe podejście ze strony doradcy.” Uzupełnieniem tej wypowiedzi 

mogą być słowa innego doradcy, który zwrócił uwagę, że „Czasem klienci wprost podkreślają, 

że nie oczekują, że ktoś od ręki rozwiąże ich problem, ale zwróci na nich uwagę, wysłucha, 

okaże empatię.”. 
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Emocje klienta – jak ochronić siebie. 

 

Empatyczne współodczuwanie emocji innych oraz dostosowywanie na tej podstawie 

własnych odczuć to ważna umiejętność doradcy zawodowego. Wiąże się ona z tak zwaną 

„inteligencją emocjonalną” i jest jednym z aspektów tworzenia relacji międzyludzkich. 

Zarządzanie swoimi emocjami jest bardzo pomocne w codziennej praktyce doradczej. Wymaga 

jednak treningu, nawet gdy jest się doświadczonym doradcą. Warto zadbać o siebie w relacji 

z klientem, ćwiczyć asertywność, chronić osobiste granice, znaleźć najlepsze dla siebie 

sposoby minimalizowania stresu po to, by nie dopuścić do wypalenia zawodowego. Doradcy 

zawodowi poproszeni zostali w ankiecie o podzielenie się wypracowanymi sposobami radzenia 

sobie z obciążeniem wynikającym z trudnych emocji rozmówcy. Poniżej zamieszczone zostały 

refleksje doradców w tym zakresie. 

- „Staram się pamiętać, że emocje te nie są skierowane do mnie. Rozmowa doradcza jest 

jedynie pretekstem do ich wyrażenia.” 

- „Negatywnych emocji klienta nie odbieram jako osobiście skierowanych do mnie, tylko 

jako podyktowanych ogólną trudną sytuacją zawodową i życiową klienta.” 

- „Nie wolno poddawać się emocjom klienta, dać wciągnąć w jego grę, np. gdy klient jest 

agresywny, roszczeniowy.” 

- „Po zakończeniu pracy staram się skupić na tych zajęciach, których wykonanie pozwala 

na przywrócenie pozytywnych emocji.” 

- „Jeśli pojawia się poważny problem, zwracam się o pomoc do kolegów. Rozmawiam 

z innymi doradcami o trudnych emocjach klientów. Wspólnie omawiamy możliwe 

sposoby opanowania sytuacji.” 

- „Staram się uczyć rozpoznawać i nazywać swoje emocje.” 

- „Jeżeli jakaś rozmowa ma na mnie negatywny wpływ, mam możliwość omówić to 

z innym doradcą. Polecałabym każdemu korzystać z tej formy wsparcia.” 

- „Staram się nie zarazić jego nastrojem. Próbuję zachować spokój i przerzucić ten stan 

na niego.” 

- „Nigdy nie pozwalam żeby klient wychodził ode mnie niespokojny.” 

- „Każdy sposób zachowania w sytuacji trudnej jest obarczony pewnym ryzykiem – nie 

ma uniwersalnych recept.” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_emocjonalna
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- „Podstawowa zasada to zachowania asertywne, stawianie granic, kontrolowanie 

własnych emocji.” 

- „Kluczem jest umiejętność dystansowania się wobec zaistniałych sytuacji wspierana 

przez świadomość zjawisk występujących w relacji doradca – klient.” 

- „W sytuacjach trudnych warto zacząć od analizy własnego zachowania.” 

- „Jeśli zachowanie klienta nie odpowiada mi np. zaczyna podnosić głos – informuję, że 

w przypadku dalszego takiego zachowania nie będę kontynuować rozmowy.” 

- „Jeśli są to emocje, które realnie wpływają na moje poczucie bezpieczeństwa to staram 

się stawiać granice by zabezpieczyć komunikację pomiędzy nami.” 

- „Priorytetem jest ochrona własnego zdrowia i życia – wezwanie pomocy” – np. gdy 

klient jest zaburzony i trudno zapanować nad jego zachowaniem. 

- „Pomocne jest uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach z tematyki zarządzania 

emocjami.” 

 

Pamiętajmy, że emocje są nauczycielami – pozwalają odkryć, co się z nami dzieje w relacji 

z klientem. 
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Trudne dla obu stron rozmowy – sposoby udzielania informacji zwrotnych  

przez doradcę zawodowego. 

 
 

Treścią rozmów doradczych bywają z jednej strony pozytywne doświadczenia klienta, 

jego mocne strony, kompetencje, mniejsze i większe sukcesy życiowe, a z drugiej strony 

obszary wymagające pracy nad sobą, zdobycia nowych umiejętności, zmiany postaw 

i nawyków. Jednym z trudniejszych zadań doradcy zawodowego jest udzielanie informacji 

zwrotnych w przypadku rozmów na trudne tematy. Trudne, czyli jakie? To na ogół te, które 

wymagają szczególnej delikatności, wyczucia, obserwowania reakcji klienta. Rozmowy 

o wyglądzie zewnętrznym, w tym kwestie higieny, kulturze osobistej, normach społecznych 

to tylko niektóre z przykładów. Na pytanie „W jaki sposób udzielasz informacji zwrotnych 

w przypadku rozmów na trudne tematy?” jedna z ankietowanych osób odpowiedziała „To jest 

pytanie, które zadaję sobie od dwudziestu lat i na które nie mam jednoznacznej odpowiedzi” 

a inne dodały „Niestety nigdy nie udało mi się trafić na szkolenie, podczas którego 

dowiedziałabym się jak radzić sobie z tego typu tematami.”, „Jest to bardzo trudny problem. 

Niestety dość często nie mam pomysłu jak poruszyć ten temat”. To wcale nie oznacza, że te 

i inne podobnie myślące osoby nie radzą sobie podczas rozmów doradczych. To tylko oznacza, 

że jest to sprawa bardzo trudna, niezwykle delikatna, uzależniona od wielu czynników, która 

zawsze powinna być poprzedzona refleksją, a motywacją do poruszania nierzadko drażliwych 

kwestii musi być dobro klienta. Jednym z przykładów, do którego odnosili się doradcy 

w ankiecie była rozmowa z klientem z zaniedbanym wyglądem zewnętrznym, nie 

przestrzegającym zasad higieny osobistej, który zgłosił się do doradcy zawodowego w celu 

poszukiwania zatrudnienia. 

Poniżej zacytowane z ankiet wypowiedzi - refleksje doradców w tym temacie. 

- „Nie jest łatwo przekazać tego typu informacje.” 

- „Każda rozmowa na trudny temat prowadzona jest z zachowaniem intymności 

i szacunku dla drugiej osoby.” 

- „Staram się w sposób delikatny i subtelny zwrócić na to uwagę.” 

- „Rozmowę warto zacząć od okazania dobrych intencji a następnie przedstawić 

problem. Zawsze wyjaśniam dlaczego o tym mówię i dlaczego to tak ważne.” 

- „Koncentruję się na tym co dobre i wartościowe w zasobach klienta. Niekorzystne 

zachowania przedstawiam jako konieczność wprowadzenia zmian.” 
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- „Posługuję się przykładami sytuacji, które dotyczą innych osób. Mam zawsze nadzieję, 

że robię to w sposób nienaruszający godność danej osoby.” 

- „Uważam, że takich rozmów nie należy unikać.” 

- „Staram się powiedzieć wprost czego dotyczy problem, posługuję się jednocześnie 

konkretnymi przykładami.” 

-  „Ważne jest np. w sytuacji kiedy chodzi o higienę osobistą odniesienie się do aspektów 

zdrowotnych bo być może to one są powodem nieprzyjemnego zapachu.” 

-  „Nie jest to łatwe. Nie mniej mówię o obowiązujących zasadach w sposób otwarty, choć 

delikatny, przybliżając jednocześnie szerokie możliwości utrzymania higieny osobistej.” 

- „Można mówić w trzeciej osobie, np. osoba na rozmowie powinna…” 

- „Można poprosić żeby klient sam opowiedział w jaki sposób przygotowuje się do 

rozmowy – wtedy będzie łatwiej wskazać klientowi jego zaniedbania, a może też 

dostrzeże je sam.” 

-  „Jest to uzależnione od konkretnej sytuacji, relacji jaka jest między doradcą a klientem, 

otwartości klienta na informacje płynące z otoczenia.” 

- „Informuję klienta, że strój powinien być dostosowany do stanowiska pracy. Jeśli nie 

widzę zrozumienia to dokładnie krok po kroku opisuję jak klient ma się przygotować do 

rozmowy, z położeniem nacisku na czyste ubranie i ciało.” 

- „Uważam, że należy spytać o przyczynę, gdyż bywa tak, że problem jest natury 

zdrowotnej lub bytowej. Jeśli jednak nie chodzi o chorobę, trzeba być kulturalnym ale 

i zdecydowanym, powiedzieć jak inni odbierają takie osoby.” 

- „Staram się być szczera, jednocześnie unikam ocen.” 

- „Odnoszę się do swoich odczuć lub o co ja bym zadbała gdybym znalazła się w takiej 

sytuacji jak rozmowa kwalifikacyjna.” 

- „Zwracając uwagę klientowi nie skupiam się na samym problemie (np. uporczywe 

spóźnianie się) tylko na konsekwencjach takiego zachowania.” 

- „Nasi klienci są różni, ale to często ludzie bardzo wrażliwi na swoim punkcie o niskim 

poczuciu własnej wartości. Nie powinniśmy działać konfrontacyjnie to znaczy nie 

powinniśmy mówić o problemie prosto z mostu. Zawsze powinniśmy najpierw wyjaśnić 

dlaczego o tym mówimy i podkreślić wagę tego problemu np. Jest to ważne z punktu 

widzenia szans na otrzymanie pracy, dlatego muszę zwrócić Panu uwagę na…” 
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- „Z założenia doradca zawodowy powinien zachować się w sposób asertywny i nie 

powinien mieć problemów z bezpośrednim szczerym przekazaniem komunikatu w tej 

kwestii. W praktyce zawodowej miałam przypadki zaniedbanego wyglądu, braku 

higieny. Po bezpośredniej rozmowie na wymienione tematy nastąpiła poprawa.” 

- „Stosuję zasadę kanapki – na początku informacja pozytywna, potem informacja 

negatywna, na końcu znów informacja pozytywna.” 

- „Na początku rozmowy zapytam klienta co wie na temat rozmów kwalifikacyjnych. 

Dopowiem te kwestie, których klient nie wymienił. Temat wyglądu będzie jednym z nich. 

Poświęcę mu więcej czasu. 

Jak Pani ocenia teraz swój wygląd i higienę na skali od 1 do 5? 

Co mogłaby Pani zmienić w wyglądzie i higienie, żeby lepiej wypaść na rozmowie 

kwalifikacyjnej? 

Czy możemy tak się umówić, że na następną konsultację ze mną przyjdzie Pani 

przygotowana tak, jak na rozmowę kwalifikacyjną? Zastanowimy się wtedy czy coś 

wymagałoby jeszcze poprawienia.” 

- „Jeśli klient nie jest świadomy, że się zaniedbał i w ocenie klienta jest wszystko 

w porządku zapytam: Czy mogę Pani przekazać swoje uwagi? Czy mogłabym Pani coś 

zasugerować? Później poproszę o informację zwrotną – Co Pani myśli, jak Pani się 

z tym czuje, jak Pani to widzi?” 

- „Staram się w szczególnie uważny sposób omówić tematy, które klient zaniedbuje, 

a które dotyczą autoprezentacji.” 

- „Jeśli doradca wypracuje w trakcie procesu doradczego atmosferę zaufania, 

otwartości, wzajemnego szacunku, dużo łatwiej jest prowadzić takie rozmowy.” 
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Przedsiębiorczość – oferta dla klientów chcących założyć własną firmę. 

 

Część klientów zgłaszających się do doradców z wojewódzkich urzędów pracy to osoby 

chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Za decyzją o założeniu firmy stoją różne 

motywacje. Z jednej strony jest to realizacja charakterystycznych dla przedsiębiorcy potrzeb: 

tworzenia czegoś nowego, kreowania otaczającej rzeczywistości i mierzenia się z wyzwaniami. 

Z drugiej strony z pomysłem, aby założyć firmę zgłaszają się osoby, które nie odnalazły się na 

rynku pracy, a własna działalność traktowana jest jako alternatywa zatrudnienia. Rolą doradcy 

nie jest ocena powziętych przez klienta decyzji, a raczej wyposażenie go w wiedzę o realiach 

przedsiębiorczości, obowiązujących procedurach, pokazanie dobrych praktyk z rynku, 

zachęcenie do kontaktu z instytucjami specjalizującymi się w tym obszarze oraz przyjrzenie się 

jego predyspozycjom zawodowym tak, aby klient, zwłaszcza jeśli ma wątpliwości, mógł 

świadomie podjąć decyzję. Wśród najczęściej wymienianych przez doradców narzędzi, 

którymi posiłkują się przy rozmowie o zainteresowaniach klienta znalazły się: Kwestionariusz 

Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji, Kwestionariusz Uzdolnień 

Przedsiębiorczych, a w przypadku warsztatów wykorzystywana jest m.in. gra symulacyjna 

Chłopska Szkoła Biznesu. 

Na ogół doradcy mówiąc o swojej praktyce doradczej w obszarze przedsiębiorczości 

kładli nacisk na takie działania jak: 

- odkrywanie mocnych stron klienta, pracę na jego zasobach, 

- poznanie obaw i wątpliwości, 

- urealnienie wyobrażeń klienta, 

- wzmacnianie w kliencie poczucia własnej wartości, 

- zachęcanie do samodzielnych kroków, 

- proponowanie udziału w organizowanych przez Centra Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej szkoleniach i warsztatach z przedsiębiorczości. 

 

Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi doradców na temat pracy z klientem 

w obszarze przedsiębiorczości. 

- „To pierwsze kroki, które zawsze kończą się pozytywnie, a które motywują klienta do 

działania i służą nawiązywaniu współpracy na przyszłość” – tak jedna z osób pisze 

o zachęcaniu klientów do kontaktowania się z instytucjami specjalizującymi się 

w przedsiębiorczości. 
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- „Założenie, że każda osoba jest lub może być przedsiębiorcza jest błędne (…) Doradca 

nie zrobi z kogoś właściciela firmy, menedżera, jeśli ten nie posiada predyspozycji, 

odpowiedniego potencjału, zasobów.” 

- „Jeżeli klient jest osobą przedsiębiorczą to nie wymaga dodatkowych działań 

motywujących, rozwijających. Jedynie czego oczekuje to rzetelnych, aktualnych 

informacji.” 

- „Wydaje mi się, że jedną z ważniejszych technik precyzowania pomysłu na firmę jest 

nakłonienie klienta do opracowania jakiejś formy biznesplanu. Konieczność przelania 

pomysłu na papier, dopracowanie go w szczegółach, przyjrzenie się elementom, których 

być może nie brał do tej pory pod uwagę, sprawia, że ten pomysł dojrzewa. Jeżeli klient 

rzetelnie przyłoży się do wykonania tej pracy, jest to dla mnie sygnałem jaka jest jego 

motywacja i wiedza w tym zakresie.” 

- „Czasami jednak klient na podstawie wykonanej pracy dojdzie do wniosku, że 

z ekonomicznego punktu widzenia jego pomysł ma nikłe szanse na rynku – i to również 

uważam za sukces tej pracy. Zbyt często przedstawia się działalność gospodarczą jako 

panaceum na problemy zawodowe klientów.” 

- „Po dogłębnej analizie wszystkich za i przeciw wspieram i zachęcam do udziału 

w seminarium Własna firma – krok po kroku.” 

- „Szukam w czasie rozmowy i naświetlam te przykłady z dotychczasowego życia klienta, 

które świadczą o postawie przedsiębiorczej.” 

- „Staram się wybadać, na jakim etapie jest klient, jak długo i intensywnie pracuje nad 

pomysłem dotyczącym biznesu.” 

- „Omówienie wyników Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych pomaga nawiązać 

do obaw klienta związanych między innymi z podjęciem odpowiedzialności i ryzyka.” 

- „Staram się rozbudzić ciekawość klienta, by zmotywować go do samodzielnego 

poszukiwania informacji.” 

- „Chodzi o urealnienie pomysłu na własną firmę, bo nierzadko jest to bujanie 

w obłokach.”. 
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Sygnały postępu w pracy doradczej z klientem. 

 

Ludzie w różnych, na ogół trudnych dla siebie sytuacjach życiowych korzystają ze 

wsparcia specjalistów – psychoterapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, itp. Celem 

specjalistycznych konsultacji jest udzielenie pomocy człowiekowi, który zgłasza się po nią, np. 

ze względu na problemy zdrowotne, kryzysy psychiczne bądź niekorzystną sytuację materialną. 

Podjęte działania, przeprowadzone rozmowy są ukierunkowane na szeroko rozumianą poprawę 

jakości życia. Nie inaczej jest w poradnictwie zawodowym – tu rolą doradcy jest wsparcie 

klienta w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów zawodowych. Co jest dla doradców 

sygnałem postępu w pracy doradczej? Po czym poznają, że w kliencie zachodzi pozytywna 

zmiana? Zapytani o to doradcy podzielili się następującymi spostrzeżeniami: 

- „Klient opowiadając o tym co się wydarzyło między sesjami, równocześnie przekazuje 

informacje na ile to, co się wydarzyło podczas poprzedniej sesji wpłynęło na jego 

zmianę przekonań, zachowań lub pobudziło do aktywności – a to jest miernikiem 

postępu pracy doradczej.” 

- „Zawsze na koniec sesji pytam klienta na ile to co działo się podczas spotkania jest 

przydatne do rozwiązania jego problemu lub sprawy, z jaką przyszedł do doradcy 

zawodowego.” 

- „Klient zaczyna opowiadać o tym, jak jego życie mogłoby wyglądać po wprowadzeniu 

zmiany.” 

- „Klient podejmuje trudne decyzje a niepowodzenia traktuje jako część procesu 

realizacji zadania.” 

- „Klient kontynuuje wysiłki mimo niepowodzeń, ma poczucie sprawstwa.” 

- „U klienta można zaobserwować radość, która towarzyszy działaniu.” 

- „Klient przychodzi ze znalezioną ofertą pracy i prosi o pomoc w sporządzeniu CV.” 

- „Pierwszym sygnałem jaki może świadczyć o zmianie, jest zaakceptowanie jakiejś 

sytuacji. Jeżeli klient przyjmuje, że jest taka i taka sytuacja a wcześniej starał się z tym 

walczyć, nie akceptował jej, to jest to według mnie dobry sygnał. Dopiero wtedy można 

planować jakieś konkretne działania.” 

- „Z upływem czasu klient zauważa także, że dzięki zmianie w nim zmieniło się także jego 

otoczenie, rodzina, że pewne problemy przestały istnieć.” 
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- „Czasami klient już od wejścia chwali się postępami, wykonaną pracą, lepszymi 

relacjami.” 

- „Faktyczna weryfikacja zmiany i efektywności działań klienta najczęściej wymaga 

czasu. Zmiana jest procesem, dlatego trzeba do klienta wrócić po jakimś czasie – kilku 

tygodniach, miesiącach. Dopiero wtedy można ocenić, czy zmiana faktycznie zaszła 

i życie klienta uległo usprawnieniu.” 

- „W końcu podejmuje sam z siebie działania i nie oczekuje już akceptacji swych 

poczynań.” 

- „Postępem jest również to, że klient który się waha, nie wie co wybrać, po konsultacji 

z doradcą podejmuje decyzję.” 

- „Gdy klient dotychczas zamknięty, nieufny, wycofany zaczyna się otwierać, mówić 

o sobie, współpracować z doradcą, podejmuje się wykonywania zadań, które z nim 

ustalał.” 

Doradcy zwrócili również uwagę na to, że u klienta zmienia się sposób postrzegania siebie 

co widoczne jest w wypowiadanych przez niego słowach, które świadczyć mogą o dostrzeganiu 

szans, a nie skupianiu się tylko na trudnościach i ograniczeniach: 

- „Zastanowię się nad tym” 

- „Może spróbuję” 

- „Wezmę pod uwagę kilka możliwości” 

- „Muszę coś z tym zrobić” 

- „To się uda”,  

- „Potrafię to zrobić”,  

- „Chcę” 

- „Zrobię to” 

- „Dobrze, że tu przyszłam, pomogła mi Pani” 

 

Symptomem postępu w procesie doradczym po stronie klienta są również: 

- przejawianie inicjatywy w rozwiązaniu problemu zawodowego, tworzenie nowych 

pomysłów, większa ciekawość, 

- branie odpowiedzialności za powzięte decyzje, 
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- większa ilość zadawanych pytań podczas spotkań z doradcą, prowadzenie notatek z 

rozmów z doradcą, 

- większa determinacja, 

- poprawa nastroju, więcej energii, większa pewność siebie, 

- zmiany w wyglądzie zewnętrznym – więcej uśmiechu, nowa fryzura bądź ubiór, 

większa dbałość o siebie, 

-  podjęcie dalszego kształcenia, zainteresowanie udziałem w warsztatach 

organizowanych w Centrum,  

- zmiana nawyków, 

- zaangażowanie w proces doradczy, decyzja o kontynuacji spotkań z doradcą, 

niewymuszona aktywność klienta, 

- rozwijanie swoich zainteresowań, 

- dostrzeganie prawdziwych źródeł problemów zawodowych, 

- większa swoboda w relacji doradca – klient, 

- udzielanie pełniejszych odpowiedzi. 

 

Zaobserwowane przez doradców sygnały zachodzącej w kliencie zmiany mogą być 

cenną podpowiedzią do pracy dla osób, które dopiero zaczynają praktykę doradczą. Warto 

zauważyć, że wśród tych przykładów są również drobne sygnały. Zaobserwowane i nazwane 

przez doradcę mogą przyczynić się do dalszych postępów w procesie doradczym – 

dokonywania przez klienta korzystnych dla niego wyborów, większej samodzielności, 

sukcesywnego podwyższania samooceny. Pamiętać jednak należy, że każdy człowiek rozwija 

się w swoim własnym tempie i jak napisał jeden z doradców „Motywować, ale nigdy nie 

popędzać”. 
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Spotkania doradcze – indywidualny rozwój doradcy zawodowego. 

 

Warsztaty i konsultacje prowadzone w Centrach Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej rozwijają kompetencje osobiste i społeczne klientów, pomagają im odnaleźć się na 

rynku pracy. A czego te spotkania uczą doradców zawodowych – o to zapytani zostali 

w ankiecie. Z odpowiedzi, których udzielili wynika, że rozmowy z klientami nie tylko 

przyczyniają się do rozwoju warsztatu pracy, ale także uczą patrzenia na świat oczami innych 

ludzi i wyciągania z historii klientów ważnych dla siebie lekcji. Poniżej zamieszczone zostały 

refleksje doradców na ten temat: 

- „Ważne jest, że możemy się uczyć przez obserwację cudzych trudnych emocji bez 

bezpośredniego ich doświadczania.” 

- „Uczymy się gotowości na zmiany od naszych klientów.” 

- „Uświadamiają nam w jaki sposób nasze osobiste cechy i działania wpływają 

na kontakt z klientem.” 

- „Cała moja praktyczna wiedza opiera się na tych doświadczeniach. Żadne teoretyczne 

szkolenie nie zastąpi kontaktu z klientem.” 

- „Praca z klientem wyzwala w doradcy potrzebę holistycznego podejścia.” 

- „Uczą mnie bycia uważną na drugiego człowieka.” 

- „Często doświadczam tego, że kiedy klient dostanie moją uwagę i akceptację, otwiera 

się i sięga do swoich zasobów.” 

- „Dzięki tym spotkaniom ja też wiem więcej o sobie.” 

- „W trakcie pracy dowiedziałam się też, że nie każdy kto zgłasza się do doradcy chce 

i potrzebuje jego pomocy. Część klientów potrzebuje innego rodzaju wsparcia, np. 

psychologicznego.” 

- „Pokory wobec tego co przynoszą nowe wyzwania.” 

- „Dostrzegam różnorodność trosk, dramatów z jakimi przychodzą klienci, a także 

sposobów radzenia sobie z nimi.” 

- „Niejednokrotnie rozmowy z klientami pozwalają mi poukładać własne myśli i przyjrzeć 

się na nowo hierarchii własnych wartości, dostrzegając i doceniając to, co jest 

najważniejsze.” 
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- „Uczą akceptacji faktu, że każdy człowiek widzi otaczającą rzeczywistość przez swoje 

okulary i ma do tego prawo.” 

- „Ta praca zmusza do ciągłego podnoszenia kompetencji.” 

- „Niesamowita szkoła zdobywania wiedzy o ludziach.” 

- „Cały czas uczę się cierpliwości i zachowania dystansu, nie robić nic za klienta tylko 

być z nim i mu towarzyszyć, wspierać go.” 

- „Cały czas szlifuję sposób dialogu z uczestnikami zajęć, tak by umiejętnie nakłonić ich 

do refleksji i zaangażowania.” 

- „Bywa, że spotkania z klientami są źródłem wiedzy o „zaradności” klientów, którzy 

w kombinatorski sposób starają się uzyskać korzyści dla siebie.” 

- „Pokazują, że jeżeli jesteś otwarty na grupę i aktywnie prowadzisz zajęcia, to grupa 

odwdzięczy się tym samym.” 

- „Spotkania z ludźmi motywują do dalszej pracy nad sobą.” 

- „Jeżeli uda się pomóc klientowi, doradca czuje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, 

a to z kolei motywuje do dalszego działania i podnoszenia swoich kwalifikacji.” 

 

Doradcy zwrócili również uwagę na szereg innych korzyści w postaci umiejętności, 

postaw, i wartości, wynikających z rozmów z klientami. Spotkania doradcze uczą: 

- uważności w słuchaniu i koncentrowania się na osobie klienta, 

- pokory, 

- szacunku wobec wolności wyboru klienta, 

- tego, że nic nie jest pewne i przewidywalne, 

- tego, że cały czas trzeba się uczyć, podążać za zmianami, zgłębiać pokrewne do 

poradnictwa dziedziny wiedzy, 

- wystąpień publicznych, 

- radzenia sobie ze stresem, 

- bycia wrażliwym na potrzeby innych, 

- współdziałania, 

- wywierania wpływu na innych, 

- inspirowania i motywowania innych, 
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- kreatywności w rozwiązywaniu problemów, 

- wyrozumiałości, 

- tolerancji, 

- szybkiego reagowania ma niespodziewane sytuacje, 

- asertywności, stawiania granic, 

- radzenia sobie z brakiem aktywności lub nadmierną aktywnością klienta podczas zajęć, 

- empatii, 

- partnerstwa w procesie doradczym, 

- tego, że klient najlepiej wie czego chce, 

- radzenia sobie z niepewnością i zmiennością, 

- dystansu, 

- opanowania, 

- czerpania informacji zwrotnych z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez klientów, 

- wytrwałości, 

- panowania nad emocjami, 

- otwartości na zmiany. 

 

Doradztwo zawodowe jest procesem i dialogiem, w którym obie strony oddziałują na 

siebie. Zmieniają się i uczą nie tylko klienci, ale także do pewnego stopnia doradcy. Ta nauka 

odbywa się w sposób pośredni, gdy doradca ma okazję obserwować dążenie klienta 

do osiągnięcia swoich celów osobistych i zawodowych i wyciąga z tego korzystne dla siebie 

wnioski  - zarówno dla warsztatu pracy jak i dla siebie osobiście. 
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Oferta doradcza w wojewódzkich urzędach pracy – wybrane przykłady 

rozwijających się usług. 

 

 
Usługa poradnictwa zawodowego to dziedzina, która stale się rozwija. Doradcy 

zawodowi tworząc programy warsztatów czy przygotowując się do indywidualnych konsultacji 

biorą pod uwagę dynamikę rynku pracy, realne potrzeby klientów oraz informacje zwrotne 

zbierane w ankietach ewaluacyjnych. Doradcy są uczestnikami szkoleń, czerpią wiedzę 

z różnych publikacji co przyczynia się do doskonalenia warsztatu pracy i poznawania nowych 

metod doradczych. 

W jednym z pytań w ankiecie doradcy poproszeni zostali o podzielenie się informacjami 

na temat nowości w szeroko rozumianym poradnictwie zawodowym realizowanym w Centrach 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Co się kryje pod pojęciem „nowości”? To nowe 

metody pracy i zajęcia warsztatowe, ale to również nowe zagadnienia tematyczne w już 

prowadzonych warsztatach czy konsultacjach zawodowych. To te formy pracy, którymi 

zdaniem doradców warto się zainteresować, wdrażać i rozwijać. 

Poniżej ujęte zostały zbiorczo ze wszystkich wojewódzkich urzędów pracy, przykłady 

takich działań doradczych skierowanych do różnych grup odbiorców. 

 

Przykładowe zajęcia grupowe z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i 

społecznych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy:  

 

„Sekret skutecznej prezentacji, czyli jak Cię widzą, tak Cię piszą”, „Kompetencje miękkie 

kluczem do sukcesu”, „Pewnym krokiem do kariery”, „Personal Branding”, „Zróbmy to 

inaczej – warsztaty kreatywnego myślenia”, „Assessment Center”, „Zbadaj swoje kompetencje 

metodą Assessment Center” – warsztaty dla studentów i absolwentów, „Pomnóż umiejętności 

i możliwości – stwórz swoje portfolio”, „Mama wraca do pracy”, „Aktywni  

z pasją” – warsztaty dla osób 50+, „Kariera od nowa” – warsztaty dla osób biernych 

zawodowo, „Wybieraj mądrze” – warsztaty dla młodzieży, „Od problemu do rozwiązania – 

moderowanie, facylitacja, worldcafe”, „Powrót na rynek pracy” – warsztaty dla osób 

długotrwale bezrobotnych, „Trening budowania poczucia własnej wartości”, „Jak wzmocnić 

pewność siebie”, „Sztuka rozwiązywania konfliktów”, „Bądź asertywny. Skuteczne sposoby 

komunikacji”, „Rekrutacja i selekcja pracowników”, „Jak radzić sobie ze stresem w życiu 

prywatnym i zawodowym”, „Zawód, kariera, satysfakcja zawodowa”, „Znam prawo pracy, 

swoje prawa i obowiązki”, „Umowy o pracę – wszystko co musisz wiedzieć”, „Poznaj swoje 
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talenty”, „Odkrywamy swoje umiejętności, zainteresowania, pasje”, Nowoczesne metody 

poszukiwania pracy”, „Tajemnice rekrutacji”, zajęcia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, 

„Spółdzielnia socjalna – czym jest i jak ją założyć?” 

 

Przykładowe zajęcia grupowe z zakresu przedsiębiorczości:  

 

„ABC Biznesu”, „ABC podejmowania działalności gospodarczej”, „Jak przygotować 

biznesplan”, „Czy drzemie w Tobie przedsiębiorca?”, „Coaching przedsiębiorczości drogą do 

sukcesu. Kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej w oparciu o fińską metodę TOY-model”, warsztaty w oparciu o Chłopską Szkołę 

Biznesu, „Własna firma – zrób to z głową”, „Rekrutacja i selekcja pracowników – warsztaty 

dla przedsiębiorców i pracodawców. 

 

Przykłady innych działań z obszaru poradnictwa zawodowego: 

 

wdrażanie metod konstruktywistycznych pozwalających spojrzeć na problem klienta 

całościowo; włączanie do poradnictwa zawodowego elementów Dialogu Motywującego, 

Racjonalnej Terapii Zachowań, podejścia socjodynamicznego, treningów interpersonalnych, 

technik wywodzących się z terapii poznawczo – behawioralnej, metody Bilans Kariery oraz gier 

symulacyjnych; włączanie do spotkań doradczych zagadnień wypalenia zawodowego  

i sposobów radzenia sobie z jego konsekwencjami, sztuki zachowania równowagi pomiędzy 

życiem zawodowym i osobistym, networkingu, zasad savoir vivre w pracy; współpraca  

z doradcami szkolnymi –  wsparcie w realizacji zadań z poradnictwa dla uczniów; warsztaty 

wielokulturowości – dla pracowników sektora Edukacji i Publicznych Służb Zatrudnienia; 

Akademia Rodzica – wykłady dla rodziców we współpracy z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną; wymiana informacji i doświadczeń w lokalnym środowisku doradców 

zawodowych m.in. w ramach zawiązanych partnerstw; szkolenia na rzecz kadry doradczej 

powiatowych urzędów pracy nakierowane na rozwijanie warsztatu pracy i rozwiązywanie 

problemów zgłaszanych przez klientów PUP; poradnictwo na odległość z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych.  
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Załącznik 

 

Ankieta 
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Szanowni Doradcy Zawodowi 

Celem ankiety jest zebranie Waszych refleksji na temat praktyki doradczej, podejścia do 

klienta oraz zasad, którymi warto się kierować pomagając drugiemu człowiekowi. Zebrany 

materiał będzie cennym uzupełnieniem źródeł inspiracji do pracy z klientem zarówno 

w poradnictwie indywidualnym jak i grupowym. 

 

1. Jakie pytania zadajesz klientowi na początku procesu doradczego? Przedstaw trzy 

przykłady ze swoich spotkań z klientami (indywidualnych i/lub grupowych). 

Jakie korzyści dostrzegasz w takim sposobie rozpoczynania spotkań? 

 

2. Wymień trzy swoje zasady, którymi kierujesz się pracując na zasobach klientów. 

Dlaczego według Ciebie są one ważne? 

 

3. Wskaż trzy przykłady stosowanych przez Ciebie komunikatów/ zachowań/ reakcji, które 

mają na celu dowartościowanie klienta. 

 

4. W jaki sposób radzisz sobie z motywowaniem osób z niepełnosprawnościami do 

samodzielności i samoakceptacji? Wskaż jeden sposób, który preferujesz, który 

sprawdza się w Twojej pracy z klientem z niepełnosprawnością. 

 

5. Jak na ogół reagujesz, co robisz, co mówisz do klienta, gdy ten przeżywa trudne emocje 

np. jest smutny, przygnębiony, rozżalony? Podziel się jakimś przykładem swojej reakcji. 

Co widzisz cennego w takim podejściu doradcy do klienta? 

 

6. W jaki sposób udzielasz informacji zwrotnych w przypadku rozmów na trudne tematy 

(np. gdy klient nie dba o higienę osobistą a tematem konsultacji jest autoprezentacja na 

rozmowie kwalifikacyjnej). 

Podziel się swoimi przemyśleniami w tym temacie. 

 

7. W jaki sposób radzisz sobie z trudnymi emocjami swoich klientów? Wskaż jeden sposób, 

który szczególnie się u Ciebie sprawdza. 

 

8. Jakie działania stosujesz w celu rozwijania postawy przedsiębiorczej u klientów? W jaki 

sposób wspierasz osoby chcące założyć własną firmę? 

 

9. Co jest dla Ciebie sygnałem postępu w pracy doradczej z klientem? Po czym poznajesz, 

że w kliencie zachodzi zmiana? Podziel się swoimi przemyśleniami w tym temacie. 

 

10. Czy możesz polecić innym doradcom zawodowym jakieś źródło wiedzy, z którego 

czerpałeś/aś inspirację do pracy z klientem?(np. książka/ publikacja/ strona 

internetowa/ film/ szkolenie) 
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11. Jeśli wykorzystujesz w swojej pracy metody testowe to jaki test szczególnie sobie cenisz 

i za co? W jakim obszarze pracy z klientem przydaje się w największym stopniu? 

 

12. Czy w przeciągu ostatnich dwóch lat wprowadzone zostały do oferty CIiPKZ, w którym 

pracujesz nowe zajęcia warsztatowe, nowe metody pracy (bądź nowe zagadnienia 

tematyczne w już prowadzonych warsztatach, konsultacjach indywidualnych)?Opisz 

krótko wybrany przykład wprowadzonej nowości. 

 

13. Warsztaty/konsultacje prowadzone w CIiPKZ rozwijają kompetencje osobiste 

i społeczne klientów, pomagają im odnaleźć się na rynku pracy. A czego Twoim zdaniem 

te spotkania uczą doradców zawodowych?  

 


