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Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejną publikację o działaniach Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych
POLPROM, których celem jest inspirowanie do tworzenia przyjaznego rynku pracy. Tym
razem zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w ciekawych rozmowach o rynku pracy.
W 2020 roku zorganizowaliśmy IV edycję konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych”
i mieliśmy ogromną przyjemność uhonorować tym tytułem najciekawsze praktyki instytucji
rynku pracy przyczyniające się do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia
zatrudnienia.
Niektóre z nich przedstawiamy dzisiaj. Wierzymy, że staną się dla wielu Czytelników
inspiracją do wdrażania nowych inicjatyw. Z dużą nadzieją na współpracę z Państwem
w kolejnych miesiącach i latach opisujemy również najnowsze rozwiązania wypracowane
przez naszą Fundację.
Jesteśmy świadomi tego, że w niektórych środowiskach lokalnych bardzo dobrze układa się
współpraca urzędów pracy ze szkołami i podejmowane są niestandardowe działania
przygotowujące młodzież do przejścia z systemu edukacji do zatrudnienia. Jednak nadal
bardzo dużo młodych ludzi nie ma możliwości udziału w dyskusji o rynku pracy, zrozumienia
mechanizmów, które nim rządzą i poznania najnowszych tendencji. Nie zastanawia się także
nad własnymi talentami i możliwościami ich rozwoju. Bez tych informacji młodzież ma
utrudnione dokonywanie trafnych wyborów.
Zapraszamy do wdrażania przedstawionych praktyk oraz do podejmowania nowych inicjatyw,
które będziemy mogli upowszechnić w kolejnej edycji konkursu. Lepsze przygotowanie
młodych ludzi do podjęcia zatrudnienia to bardzo ważne zadanie, którego powodzenie
wymaga od nas wszystkich ogromnej mobilizacji.
Wspólnie zmieniajmy rynek pracy!

Marek Domagała
Prezes Zarządu
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Przyjazny rynek pracy
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM realizuje misję, która jest bardzo
prosto określona:

Inspirujemy do tworzenia przyjaznego rynku pracy

Według „Słownika języka polskiego” PWN „inspirujący” to taki, który pobudza do myślenia
i działania, natomiast „inspirować się” oznacza: czerpać skądś natchnienie.
Skoro chcemy inspirować do tworzenia przyjaznego rynku pracy, to przede wszystkim
musimy pokazywać ciekawe pomysły, których skuteczność została potwierdzona.
Powinniśmy też wspierać wszystkich zainteresowanych ich wdrożeniem. Ten pomysł na
działanie tylko na pierwszy rzut oka wygląda bardzo prosto. Uważny Czytelnik zada zapewne
te same pytania, na które my szukamy odpowiedzi od kilkunastu lat.
 Pierwsze z nich dotyczy określenia tego, kto jest adresatem naszych działań. O kim
myślimy przygotowując kolejne publikacje i inne materiały informacyjne?
 Kolejne pytanie (mocno związane z tym pierwszym) brzmi: co rozumiemy pod
pojęciem „przyjazny rynek pracy”?
 I wreszcie sprawa kluczowa – skąd czerpać te inspirujące rozwiązania?

1
Od 2016 roku mamy zaszczyt koordynować pracę Partnerstwa, które wypracowało
„Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” (projekt PO WER
1.4). Opracowanie to jest dostępne na naszej stronie www.polprom.org.pl w zakładce
dotyczącej projektów zakończonych. Serdecznie zapraszamy do lektury, bo sformułowane
wówczas propozycje działań nadal są aktualne. W działania podejmowane przez Partnerstwo
bardzo aktywnie włączają się publiczne instytucje rynku pracy z województwa śląskiego.
Mieliśmy wówczas (i nadal mamy) okazję obserwować, jak wiele niektóre z nich robią dla
przygotowania młodych osób do podejmowania przemyślanych wyborów zawodowych. Jest
dla nas niezwykle ciekawym doświadczeniem uczestniczenie w dyskusji, w której
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przedstawiciele urzędów pracy wspólnie zastanawiają się, jak zwiększyć skuteczność
takich działań.
Pięć lat temu na zlecenie naszej Fundacji zostało przeprowadzone badanie obejmujące
pogłębione wywiady indywidualne z młodymi osobami (w wieku do lat 30), które nie uczą
się, nie pracują i nie uczestniczą w szkoleniu – tzw. grupa NEET. Żaden z naszych
respondentów nie był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ani nawet nie podjął
próby uzyskania informacji o ofercie PUP.
Wszyscy pozostawali bez pracy i sami starali się rozwiązać ten problem (ewentualnie
rozważali skorzystanie z pomocy rodziny lub znajomych). Nie potrafili wskazać żadnego
miejsca (instytucji, organizacji, firmy), w którym mogliby uzyskać wsparcie. Co więcej,
powiatowe urzędy pracy (o innych instytucjach rynku pracy najczęściej nigdy nie słyszeli)
nazywali „pośredniakami”, a ewentualne zarejestrowanie się i skorzystanie z dostępnych form
wsparcia byłoby dla nich potwierdzeniem ogromnej porażki osobistej.
Zapaliło nam się czerwone światło! Zdecydowana większość środków finansowych
przeznaczonych na aktywizację zawodową młodzieży trafia do publicznych instytucji rynku
pracy, ale są bardzo duże grupy młodzieży z różnych środowisk, które nigdy nie trafiają do
urzędów pracy. I ich decyzje nie mają uzasadnienia opartego na wiedzy i własnych
doświadczeniach, ale są oparte o stereotypy.
W 2016 roku rozpoczęliśmy starania o przekonanie kolejnych urzędów pracy do
potrzeby budowania nowego wizerunku w środowisku osób młodych. Najpierw
przeprowadziliśmy szereg szkoleń na temat skutecznej komunikacji z młodym klientem.
Pokazaliśmy wówczas m.in. zasady przygotowania komunikatu, który będzie atrakcyjny dla
młodych osób i namawialiśmy, by urzędy zamieszczały swe informacje również tam, gdzie
młodzi ludzie ich szukają, czyli w mediach społecznościowych.
Jednak nawet najlepsze działania kierowane do młodych ludzi, którzy nie mogą odnaleźć
swojego miejsca na rynku pracy, mają tę cechę, że przychodzą trochę za późno. Wsparcie
trafia do osób, które już doświadczyły niepowodzenia. A przecież (tak, jak w medycynie)
można zapobiegać tym niepowodzeniom. Wielu problemom można było dużo łatwiej
zaradzić już na etapie wyboru ścieżki edukacyjnej. Dużo wcześniej niż u progu kariery
zawodowej trzeba też rozmawiać z młodymi ludźmi o ich talentach. Należy motywować
młodych ludzi do pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych i do aktywności
społecznej, która pomaga kształtować wiele cech oczekiwanych przez pracodawców. Jeszcze
na etapie edukacji uczniowie powinni poznać specyfikę zawodu, który chcą wybrać i mieć
świadomość, w jakim kierunku rozwija się popyt na pracę. To wszystko wymaga
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partnerskiej współpracy urzędów pracy z instytucjami edukacyjnymi, ale również
z pracodawcami i władzami samorządowymi.
Dobre przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy to zadanie, którego nie
można wykonać bez zaangażowania doświadczonych doradców, ale nawet najlepszy
urząd nie poradzi sobie z tym wyzwaniem, jeśli w lokalnym środowisku nie będzie
ponadsektorowego zrozumienia ważności tego wyzwania.

Dlatego nasze publikacje o przyjaznym rynku pracy kierujemy zarówno do instytucji rynku
pracy z całej Polski, jak i do dyrektorów szkół, pedagogów oraz rodziców. Liczymy również
na to, że lokalne władze samorządowe włączą się w inicjowanie partnerstw i we wdrażanie
upowszechnianych przez nas dobrych praktyk (lub wypracowywanie własnych) wszędzie
tam, gdzie takiej współpracy jeszcze nie ma. Dobrze przygotowani kandydaci do zatrudnienia
to także duża korzyść dla lokalnych pracodawców. Nie ma znaczenia, kto wyjdzie z
inicjatywą współpracy, ważne, by pokazać, że świadome dokonywanie trafnych wyborów
zawodowych przez młodych ludzi to w środowisku lokalnym ważny temat społeczny
i gospodarczy.

2
Może to zdziwi niektórych z Państwa, ale naszym zdaniem, w określeniu „przyjazny rynek
pracy” najważniejsze jest słowo RYNEK.
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM od wielu lat prowadzi warsztaty
i opracowuje informacje łączące naszą wiedzę ekspercką z zakresu ekonomii z tymi
wszystkimi aspektami, które dotyczą zatrudnienia.

Strona | 7

Dopiero kilka miesięcy temu dostrzegliśmy światełko w tunelu, które daje nadzieję, że takie
rynkowe myślenie o relacji pracodawca – pracownik będzie bardziej powszechne. Dotychczas
temat „praca” połączony był w jednym resorcie z polityką społeczną. Teraz znalazł się
w towarzystwie rozwoju i technologii.
Rynek to miejsce dokonywania transakcji kupna - sprzedaży. Nasza Fundacja ma znacznie
mniej okazji do przygotowania kupujących (pracodawców), chociaż w czasach rynku
pracownika zdarzały się prośby o udzielenie podpowiedzi, jak utrzymać i motywować
pracowników z różnych grup wiekowych. Każde pokolenie ma bowiem swoje potrzeby
i oczekiwania. Gdy nie może ich realizować, to podejmuje decyzje o zmianie miejsca pracy
(szczególnie dotyczy to tych młodych osób, które nie cenią sobie wysoko stabilności).
Od wielu lat staramy się pokazywać, jak ważne jest dobre przygotowanie młodych ludzi do
pierwszego spotkania z pracodawcą. Najogólniej można powiedzieć, że w tym przygotowaniu
chodzi o to, by młodzi ludzie znali wymagania współczesnego rynku pracy (np. dotyczące
rekrutacji), potrafili przedstawić swoje mocne strony pracodawcy, wykazywali właściwe
postawy zawodowe (w tym np. w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania
problemów, planowania itp.). Ważne jest też, by wybierali ścieżkę edukacyjną, która pozwoli
im wykonywać prace zgodne z ich predyspozycjami.

Wychodzimy z założenia, że jeżeli młodzi ludzie po zakończeniu edukacji będą wchodzić na
rynek pracy z przekonaniem, że nie kryje on przed nimi tajemnic, a oni znają i potrafią
zaprezentować swoje umiejętności, to taki rynek będzie dla nich PRZYJAZNY.
Bardzo ważnym warunkiem dla osiągnięcia takiego stanu jest zapewnienie, by młodzi ludzie
mogli korzystać ze wsparcia doświadczonych trenerów i doradców, mieli dostęp do
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nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i aktualnej informacji przygotowanej w sposób dla
nich zrozumiały. I temu właśnie warunkowi poświęcamy nasze kolejne działania oraz
konkurs „Lider Aktywizacji Osób Młodych”.

3
Skoro już przedstawiliśmy Państwu ogólne założenia dotyczące aktywności Fundacji
POLPROM. Wiedzą Państwo jak chcemy działać i kogo chcemy zaprosić do wspólnej pracy,
to czas pokazać, jakie są źródła pomysłów, które upowszechniamy.
Jednym z nich są nasze własne projekty. Prezentowaliśmy je szerzej w innych publikacjach,
które są dostępne na naszej stronie www.polprom.org.pl i dlatego teraz przypomnimy je tylko
hasłowo.

Jak z młodymi ludźmi ciekawie rozmawiać o rynku pracy?

 Fundacja POLPROM opracowała stronę www.maparynkupracy.pl, która zawiera
zaproszenie dla młodzieży do udziału we wspólnej wyprawie na rynek pracy.
Wszystkie informacje (np. o potrzebnych umiejętnościach i zdobywaniu
doświadczenia, o ofercie instytucji rynku pracy, o przebiegu rekrutacji i pierwszych
dniach w nowej pracy) zostały przygotowane w atrakcyjnej dla młodego czytelnika
formie graficznej i językowej.
 Przygotowaliśmy też stronę www.smakibiznesu.pl, na której promujemy
przedsiębiorczość ludzi młodych. Silny akcent kładziemy na prezentację postawy
przedsiębiorcy jako tej, która jest coraz częściej oczekiwana przez pracodawców od
kandydatów do zatrudnienia. Istotną częścią naszej oferty są tzw. warsztaty
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pomidorowe, które pozwalają nam przedstawić rynek pracy jako miejsce kupnasprzedaży i pokazać, jak ważne (i wymagające dużo czasu) jest dobre przygotowanie
do takiej transakcji.
 Wypracowaliśmy również „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji
społecznych”. Jest to ciekawe rozwiązanie, które zaczerpnęliśmy z praktyki AP
Hogeschool z Antwerpii i dostosowaliśmy do polskich uwarunkowań. Przedstawiamy
zarówno wskazówki do organizacji szkolnego programu wsparcia młodzieży
w rozwijaniu kompetencji miękkich, jak i zestaw 81 ćwiczeń odnoszących się do 9
wybranych umiejętności. Wszystkie są szczegółowo opisane i łatwe do wykorzystania
podczas zajęć szkolnych. Elementem zestawu są też narzędzia do diagnozowania
poziomu rozwoju poszczególnych umiejętności. Fundacja POLPROM opracowała
również program szkolenia wdrożeniowego dla trenerów. Zajęcia kończą się
uzyskaniem certyfikatu trenera kompetencji społecznych oraz uzyskaniem możliwości
wymiany doświadczeń w ramach sieci trenerów.
 W 2020 roku eksperci naszej Fundacji przygotowali obszerny zestaw informacji
o rynku pracy w czasie pandemii #karierawdobieCOVID-19. Całość dostępna jest na
naszej stronie www.polprom.org.pl w zakładce dotyczącej projektu o tej samej
nazwie. Znajdują się tam informacje zarówno o tym, jak w tym wyjątkowym czasie
przygotować się do pierwszego spotkania z pracodawcą, jak i podane w przystępny
sposób wybrane informacje statystyczne.
Serdecznie zapraszamy do wykorzystywania tych rozwiązań i współpracy z Fundacją
Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Nasi eksperci z przyjemnością podzielą się
z Państwem swoimi doświadczeniami. Chętnie przystąpimy również do wspólnej realizacji
kolejnych inicjatyw.
Wszystkie opisane powyżej narzędzia mogą być bardzo przydatne w rozmowie z młodymi
ludźmi o rynku pracy. Staramy się działać aktywnie i każdego roku wzbogacać naszą ofertę
o kolejne ciekawe rozwiązania. Jednak zapotrzebowanie na dobre praktyki jest dużo większe.
Dlatego zwróciliśmy się do publicznych instytucji rynku pracy z prośbą o zgłaszanie takich
rozwiązań w naszym konkursie „Lider Aktywizacji Osób Młodych”. W ten sposób w każdej
edycjach (od 2017 roku) możemy poznać około 30 wyjątkowych rozwiązań, które z wielką
przyjemnością upowszechniamy podczas organizowanych przez nas spotkań, konferencji
i warsztatów.
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Lider Aktywizacji Osób Młodych
Konkurs „Lider Aktywizacji Osób Młodych” organizowany jest przez Fundację Promocji
Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach projektu finansowanego ze środków własnych.
Celem tej inicjatywy jest promowanie najlepszych praktyk instytucji rynku pracy
w zakresie wspierania osób młodych. Tak sformułowany cel wyznacza dwa podstawowe
uwarunkowania naszych działań.

Po pierwsze, koncentrujemy się na tych niestandardowych praktykach urzędów pracy, które
mają wpływ na lepsze przygotowanie młodzieży do przejścia z systemu edukacji na rynek
pracy. Jest to sformułowanie, które umożliwia zgłaszanie do konkursu bardzo
różnorodnych działań.
Szukamy ciekawych pomysłów na inicjatywy bezpośrednio kierowane do młodzieży, np.
przygotowanie zajęć zespołowych, niestandardowe świadczenie usług doradczych,
organizację konkursów, publikację informacji w formie atrakcyjnej dla młodzieży itp.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że skala takich działań realizowanych bezpośrednio przez
urzędy jest ograniczona i – najczęściej – ma charakter akcji organizowanej raz w roku.
Dlatego szczególnie doceniamy te pomysły, które dotyczą zwiększenia skali działania oraz
przyczyniają się do zapewnienia młodym osobom możliwości systematycznej pracy nad
lepszym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.
Przykładem takich praktyk są inicjatywy kierowane do szkolnych doradców zawodowych,
pedagogów, trenerów oraz rodziców. Skuteczniejsze wspieranie młodzieży wymaga także
budowania nowego wizerunku urzędów pracy – zarówno niektórzy dyrektorzy szkół, jak
i rodzice oraz sama młodzież, mają nadal często wątpliwości, czy PUP to dobry
i kompetentny partner do poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Wyobrażenia
o „pośredniaku” są dalekie od faktycznego obrazu urzędów, które w wielu przypadkach mają
profesjonalną i chętną do stałego rozwoju kadrę, dysponują aktualną wiedzą i wykorzystują
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sprawdzone narzędzia. W ramach konkursu poszukujemy podpowiedzi, jak skutecznie
zmieniać ten wizerunek i każdego roku otrzymujemy informacje o praktycznych
i sprawdzonych rozwiązaniach. To może być np. stała obecność w mediach
społecznościowych, przygotowanie kadry do skutecznej komunikacji z młodym klientem,
dostosowanie wybranych pomieszczeń do oczekiwań młodzieży, prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem gier, ćwiczeń i przy aktywnym współudziale uczestników.
I wreszcie, jako działania wspierające młodzież na rynku pracy, uznajemy też te, które
zmierzają do budowania lokalnych partnerstw (z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami
pozarządowymi, samorządem i pracodawcami) i do zwiększania kompetencji kadry urzędów
w zakresie wspierania osób młodych.
Jak widać z powyższych przykładów, otrzymujemy co roku opisy bardzo różnorodnych
działań i ich porównanie oraz wybranie najlepszego jest praktycznie niemożliwe. Dlatego
konkurs opiera się na założeniu, że tytułem „Lider Aktywizacji osób Młodych” nagradzamy
wszystkie niestandardowe działania instytucji rynku pracy, które przyniosły już możliwe do
wskazania pozytywne rezultaty. Natomiast nagrody główne (statuetki) otrzymują te urzędy,
które tak opisały swoje dobre praktyki, że możliwa jest ich promocja wśród innych instytucji.
I to jest drugie uwarunkowanie dotyczące ocenianych zgłoszeń. Formularz zgłoszenia
konkursowego jest bardzo prosty i polega na przedstawieniu problemu, który skłonił urząd do
podjęcia niestandardowych działań. Następnie opisywane są zrealizowane działania (najlepiej
ze wskazaniem praktycznych informacji przydatnych dla naśladowców i zagrożeń). Prosimy
również o pokazanie, czy dana praktyka wiąże się z jakąś formą lokalnej współpracy z innymi
podmiotami. Jeżeli otrzymujemy zgłoszenie, z którego wynika, że dany urząd organizuje
różne spotkania w szkołach albo w ramach różnych targów, giełd lub festynów i to się
sprawdza, młodzi ludzie są zadowoleni (co potwierdzają np. ankiety), a władze lokalne pytają
o terminy kolejnych takich wydarzeń, to możemy powiedzieć, że mamy w tym przypadku do
czynienia z niestandardowymi działaniami, ale praktycznie nie mamy co promować. Jeżeli nie
ma w tym opisie konkretnych informacji, które pokazują, na czym polega wyjątkowość
takiego spotkania i nie ma żadnych innych praktycznych opisów, to po lekturze takiego
zgłoszenia pozostaje nam powiedzieć wszystkim zainteresowanym: organizujcie spotkania.
Ale to nie jest żadna inspiracja…
Natomiast opis gry miejskiej, który zawiera szczegóły organizacyjne, sposób przygotowania
i przeprowadzenia, szablony pytań i odpowiedzi, informację o pozyskaniu uczestników
i sposobie sfinansowania nagród, to dla nas praktyczny scenariusz, który możemy pokazać we
wszystkich województwach.
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W niektórych przypadkach oryginalność pomysłu polega na miejscu organizacji wydarzenia,
albo na sposobie jego poprowadzenia, lub zaproszeniu specjalnych prelegentów. Zdarza się,
że laureaci zwracają się do nas z pytaniem dlaczego jeden urząd za organizację warsztatów
otrzymał statuetkę, a inny tylko dyplom. Mamy nadzieję, że powyżej przedstawiliśmy istotę
różnicy tych dwóch zgłoszeń. Dotyczy ona celu konkursu, który został wskazany powyżej.

W każdej z czterech edycji konkursu nagrodziliśmy około 30 praktyk z całej Polski
(zgłaszanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy). Nie oznacza to jednak, że grono
Liderów Aktywizacji Osób Młodych liczy już ponad 100 instytucji. W tej grupie jest PUP
w Jaworznie, który otrzymał już cztery statuetki i 7 urzędów nagrodzonych trzykrotnie
(trzecia statuetka wręczana tej samej instytucji to tzw. złota statuetka). Cieszy nas, że
ukształtowało się stałe grono urzędów aktywnie działających na rzecz przygotowania oferty
atrakcyjnej dla osób młodych, ale jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że każdego roku
otrzymujemy zgłoszenia od nowych instytucji, które podejmują niestandardowe działania.
W 2016 roku (przy okazji opracowania „Rekomendacji dla aktywizacji osób młodych
w województwie śląskim”) zrozumieliśmy, że zmiana jakości świadczonych usług i ich
zakresu może być wprowadzona tylko z inicjatywy samych urzędów, które chcą podejmować
nowe działania. Żadne nakazy ani działanie „zamiast” publicznych instytucji rynku pracy nie
będzie skuteczne i nie da oczekiwanych rezultatów. Fundacja POLPROM inspiruje do zmian
na rynku pracy, ale źródeł tej inspiracji poszukuje w tym, co już się dzieje, a co wcześniej nie
było upowszechniane i szczegółowo opisane. Tylko tyle i aż tyle.
Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenie, które pokaże, że urzędy pracy dokonują tych
zmian razem z młodzieżą. Trochę nam przykro, że o tym, czy wprowadzić takie, czy inne
działanie, ciągle decyduje samodzielna analiza dokonana przez urzędy lub w partnerstwie
z samorządem albo szkołami. Jesteśmy jednak pewni, że w jednej z kolejnych edycji
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otrzymamy takie „zgłoszenie marzeń” (naszych marzeń i zapewne marzeń lokalnej
młodzieży).

W latach 2017–2019 zapraszaliśmy wszystkich laureatów do Warszawy na galę wręczenia
nagród, która tradycyjnie była wydarzeniem towarzyszącym ogólnopolskiej konferencji
promującej fundusze europejskie przeznaczone na aktywizację zawodową osób młodych.
Takie spotkanie było okazją zarówno do wysłuchania wypowiedzi eksperckich, ale również
do poznania nagrodzonych praktyk i dyskusji o wyzwaniach związanych ze wspieraniem
młodzieży przechodzącej z systemu edukacji na rynek pracy. Nieocenioną rolę
w upowszechnianiu dobrych praktyk odegrały też rozmowy prowadzone podczas przerw
w konferencji.
Każda gala laureatów konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych” była wydarzeniem
szczególnym w życiu naszej Fundacji i – mamy nadzieję – naszych gości, którzy niezawodnie
aktywnie uczestniczyli w spotkaniach.
Rok 2020 wywrócił wszystko „do góry nogami” i sprawił, że musieliśmy zapomnieć o wielu
rodzajach naszej aktywności. Oczywiście, dotyczyło to również działań Fundacji POLPROM
i wszystkich instytucji rynku pracy. Bardzo istotnym zmianom uległ też sam rynek pracy.
Każda taka sytuacja może być powodem do zaniechania działań lub … do szukania sposobu
na ograniczenie pojawiających się barier. My wybraliśmy to drugie rozwiązanie.
Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie IV edycji konkursu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że
nowe zadania wynikające z kolejnych tarcz i ograniczenia w pracy urzędów mogą zmniejszyć
zainteresowanie konkursem, ale z drugiej strony – wierzyliśmy, że właśnie teraz niektóre
urzędy podejmują zupełnie nowe wyzwania, które warto poznać. W 2020 roku wyłoniliśmy
25 laureatów, z których 15 otrzymało nagrodę główną. Bardzo dziękujemy, że mimo
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trwających trudności i nowych zadań, dostrzegają Państwo potrzebę wprowadzania
niestandardowych działań. Młodzież, która już teraz nazywana jest pokoleniem lockdownu,
właśnie teraz musi przygotować się wyjątkowo starannie do nowych uwarunkowań rynku
pracy, a warunki do tego przygotowania też ma szczególnie trudne (co wynika m.in.
z konieczności nauki zdalnej).
Niestety, w 2020 roku nie mogliśmy spotkać się z laureatami IV edycji konkursu na
ogólnopolskiej konferencji i przedstawić najlepszych rozwiązań. Dlatego zwróciliśmy się do
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
z prośbą o wyrażenie zgody na przygotowanie tej publikacji ze środków otrzymanych
w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Z ogromną radością przedstawiamy Państwu wybrane praktyki. Wszystkie nagrodzone
działania zasługują na upowszechnienie i będziemy o nich mówić podczas spotkań w małym
gronie, które na bieżąco się odbywają z naszym udziałem w całym kraju. W publikacji
zamieściliśmy tylko kilka ciekawych inicjatyw. Szczególne miejsce w tym wyjątkowym roku
zajmują rozwiązania wdrożone ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii (które
idealnie wpisują się w naszą inicjatywę #karierawdobieCOVID-19). Przedstawiamy Państwu
również działania nastawione na rozwój pasji i umiejętności społecznych uczniów. Mamy
nadzieję, że propozycja naszej Fundacji „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera
kompetencji społecznych” doskonale uzupełni tę ofertę i również spotka się z Państwa
zainteresowaniem. I jeszcze dwa tematy przewodnie, które od lat są stałym punktem naszej
aktywności: promowanie przedsiębiorczości jako postawy przydatnej na rynku pracy oraz
zmiana wizerunku urzędu i dostosowanie komunikacji do oczekiwań młodego klienta.
Zamieszczone w dalszej części opisy dobrych praktyk zostały w dużej części przez nas
zmienione i dostosowane do prezentacji przyszłym naśladowcom. Mamy nadzieję, że nie
zmieniliśmy istoty tych rozwiązań. W przypadku pytań lub potrzeby udzielenia dodatkowych
wyjaśnień albo wprowadzenia zmian do opisów, bardzo prosimy zarówno autorów zgłoszeń,
jak i chętnych naśladowców, do kontaktu z naszą Fundacją.
Wszystkim tegorocznym laureatom konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych”
jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i bardzo dziękujemy za Państwa aktywność.
Czytelnikom życzymy przyjemnej lektury i wierzymy, że będzie ona skutecznym
krokiem do realizacji naszej misji, czyli inspirowania Państwa do tworzenia przyjaznego
rynku pracy.
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Webinarium – doradztwo zawodowe on-line
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

– Nagroda główna w IV edycji konkursu

„Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
W tym roku zgłoszenie konkursowe zawiera opis aż trzech dobrych praktyk. Jedna z nich
dotyczy doradztwa dostępnego on-line dla młodych ludzi rejestrujących się po raz pierwszy
w czasie pandemii. W ofercie urzędu są trzy jednogodzinne sesje, które pomagają zrozumieć
rynek pracy. Zauważyliśmy, że wsparcie młodych osób w odnalezieniu się na rynku pracy
zmieniającym się w związku ze skutkami pandemii, to również bardzo ważny obszar
działania Fundacji POLPROM w 2020 roku. Dziękujemy, że dostrzegacie Państwo te same
problemy i przygotowujecie tak ciekawą ofertę dla młodzieży 
Zapraszamy do wdrażania podobnych rozwiązań w innych instytucjach.
 gdby@praca.gov.pl

Skutki pandemii COVID-19 dotyczą także warunków funkcjonowania powiatowych urzędów
pracy. Wprowadzone ograniczenia mają na celu przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom urzędów. Jednym z takich ograniczeń jest
odwołanie wszystkich spotkań grupowych (w tym porad i informacji prowadzonych przez
doradców zawodowych), a kontakt osoby bezrobotnej z doradcą klienta jest możliwy jedynie
w formie rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.
Osoby, które w tym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne, nie miały możliwości
spotkania się ze swoim doradcą klienta. Co więcej, nałożenie na urzędy nowych zadań
wynikających ze wsparcia udzielanego pracodawcom w ramach tarczy antykryzysowej
spowodowało, że część klientów nie otrzymywała odpowiedniej pomocy. W najtrudniejszej
sytuacji były te osoby, które rejestrowały się po raz pierwszy, w tym głównie ludzie młodzi.
Wielu z nich nie wiedziało, na jakie wsparcie ze strony Urzędu mogą liczyć i nie potrafiło
odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Aby odpowiedzieć na potrzeby osób do 30 roku życia,
które po 12 marca 2020 roku zarejestrowały się w Urzędzie po raz pierwszy, PUP w Bytowie
zorganizował webinaria. Pojawienie się oferty Urzędu w świecie wirtualnym, w którym
młodzi klienci czują się najlepiej, dodatkowo zwiększyło zainteresowanie młodzieży.
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Propozycja udziału w takim spotkaniu została przedstawiona wszystkim osobom, które
spełniały warunek pierwszej rejestracji i kryterium dotyczące wieku. Plakat informacyjny
został opublikowany na stronie internetowej Urzędu oraz na koncie Urzędu na Facebooku.

Jedno webinarium trwało trzy dni i składało się z trzech spotkań po około 40-60 minut. Każde
spotkanie miało przypisany temat wiodący, np.:
1. Jaką pomoc osobom bezrobotnym oferuje PUP w Bytowie w czasie epidemii?
2. Jak szukać pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
3. Jak określić swoje predyspozycje zawodowe?

Podczas pierwszego dnia przedstawiane były formy pomocy oferowane przez Urząd –
z uwzględnieniem aktualnych zasad przyznawania wsparcia oraz dostępności środków
publicznych na ten cel.
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Kolejnego dnia omawiane były sposoby poszukiwania pracy. Przedstawiciele Urzędu
udzielali także porad na temat sposobu przygotowania się na spotkanie z pracodawcą (które
w czasie epidemii bardzo często ma również formę spotkania on-line).
Trzecia część webinarium to czas dla uczestników na poznanie siebie samych. Bez tego
trudno przecież właściwie przedstawić się pracodawcy. Wyjaśniane były takie pojęcia jak:
kwalifikacje, kompetencje, predyspozycje, umiejętności, mocne strony. Uczestnicy zachęcani
byli do analizowania i badania swoich predyspozycji zawodowych, tak, aby w przyszłości
mogli podjąć pracę jak najbardziej do nich dopasowaną. Omawiane były wyniki przesłanych
wcześniej uczestnikom testów na określenie predyspozycji zawodowych. Każda osoba mogła
po webinarium skontaktować się z doradcą zawodowym w celu szczegółowego omówienia
tych wyników i zaplanowania odpowiedniej ścieżki zawodowej.
Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w webinarium, otrzymały kilka
dnia wcześniej drogą e-mailową instrukcję dokładnie opisującą sposób dołączania do
spotkania on-line. Aby wziąć udział w webinarium wystarczyło mieć komputer z dostępem do
Internetu, a następnie kliknąć w przesłany link.
Organizatorzy musieli wybrać odpowiednią platformę internetową, umożliwiającą
komunikację pomiędzy doradcą zawodowym a uczestnikami i pozwalającą także na
zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. PUP w Bytowie zdecydował się na usługę
komunikacji wideo opracowaną przez Google tj. Google Meet. Jest ona bezpłatna
i powszechnie dostępna.
Do chwili opracowania zgłoszenia konkursowego odbyły się trzy edycje takiego webinarium,
w których wzięły udział łącznie 32 osoby. Z informacji uzyskanych od uczestników wynika,
że przedstawiane treści były dla nich interesujące i ocenili je jako przydatne w poszukiwaniu
pracy. Potwierdza to uzyskana efektywność zatrudnieniowa.
Epidemia oznacza duże ograniczenia, ale również daje szansę na podjęcie nowych działań. To
właśnie skutki wywołane COVID-19 sprawiły, że PUP w Bytowie po raz pierwszy
zorganizował i przeprowadził spotkanie on-line dla osób bezrobotnych. Podjął takie
niestandardowe działania jako pierwszy w województwie pomorskim (które znane jest z tego,
że instytucje rynku pracy podejmują wiele ciekawych inicjatyw). Taka praktyka to doskonały
przykład ilustrujący drogę od analizy potrzeb klientów do podjęcia kroków w celu jak
najlepszej odpowiedzi na te potrzeby. Mimo, że drzwi urzędów pozostawały zamknięte,
a młode osoby nie umiały poradzić sobie na szybko zmieniającym się rynku pracy, to
uzyskały dostęp do informacji i porad udzielanych w najbardziej dla nich przyjazny sposób –
w świecie on-line.
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Osoby uczestniczące w webinarium po jego ukończeniu nadal utrzymywały kontakt
z doradcami klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. Zostały objęte kompleksowym
wsparciem. Przedstawiane były im m.in. oferty pracy i stażu. W efekcie 8 ( 25%) z nich do
końca lipca 2020 r. podjęło pracę, 6 (19%) rozpoczęło staż, a kolejne 3 będą ubiegały się
o inne formy pomocy (bon na zasiedlenie, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
Przedstawiona praktyka jest stosunkowo prosta do wdrożenia przez inne instytucje i nie wiąże
się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.
Przy organizacji webinarium należy wziąć pod uwagę:
1. Czy posiadamy odpowiedni sprzęt – komputer/y wyposażony/e w kamerkę oraz mikrofon.
2. Czy osoby, które będą prowadzić zajęcia, są przygotowane i chętne do kontaktu z osobami
bezrobotnymi podczas spotkania on-line. Należy zauważyć, że nie każdy ma umiejętność
prowadzenia tego typu rozmów. Może się zdarzyć, że doradca zawodowy jest chętny, ale
brakuje mu umiejętności. W takiej sytuacji należy umożliwić naukę w tym zakresie
i zapewnić wsparcie w trakcie prowadzenia webinarium.
3. Czy w naszej instytucji jest osoba, która zajmie się organizacją całego wydarzenia od
strony technicznej? Osoba, która zna się na sprzęcie oraz platformach komunikacyjnych
będzie wielkim wsparciem dla prowadzącego zajęcia i gwarantem właściwego przebiegu
webinarium.
4. Należy zapewnić wsparcie uczestnikom po zakończeniu webinarium. Ważnym jest, aby
doradcy klienta utrzymywali z nimi kontakt.
Przy realizowaniu tego działania PUP w Bytowie nie podjął współpracy z żadną instytucją.
Przede wszystkim wskazuje na to, że czas pandemii bardzo utrudnił podejmowanie
współpracy z innymi podmiotami. Jednak w przyszłości Urząd planuje rozbudować ten
sposób kontaktu z młodymi osobami bezrobotnymi m.in. chce zapraszać na spotkania on-line
np. specjalistów ds. rekrutacji lub pracodawców szukających pracowników. To kolejny
przykład na to, że skrajnie trudna sytuacja pandemii zmusiła nas wszystkich do poszukiwania
nowych rozwiązań, które zostaną z nami na stałe, bo są zwyczajnie dobre.
Instytucje, które są zainteresowane wdrożeniem tego rozwiązania zapraszamy również na
stronę www.polprom.org.pl, gdzie zamieszczony jest obszerny zbiór informacji
#karierawdobieCOVID-19. Zapewne będą one bardzo przydatne dla uczestników takich
webinariów.

Strona | 19

Pracownik Godny Uwagi – internetowa baza sylwetek zawodowych
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

- Nagroda główna w IV edycji konkursu

„Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
Warta upowszechnienia jest praktyka polegająca na prowadzeniu internetowej bazy sylwetek
zawodowych „Pracownik Godny Uwagi”. Na stronie PUP w Rybniku zamieszczane są
życiorysy osób aktywnie poszukujących zatrudnienia (bez danych wrażliwych) w podziale
na branże. Młodzi ludzie chętnie korzystają z takiej możliwości zaprezentowania swojego
doświadczenia przyszłemu pracodawcy. Jest to oferta ciekawa również dla pracodawców.
kancelaria@rybnik.praca.gov.pl

Osoby młode są nastawione na działania prowadzone sprawnie i efektywnie. To pokolenie nie
ma zaufania do działania metodą „prób i błędów” – szuka najlepszych rozwiązań, które do
minimum redukują ryzyko niepowodzenia i straty czasu. Najlepiej młodzież czuje się
w świecie Internetu. Tam szuka informacji i jest skłonna nawiązywać nowe kontakty. To
dotyczy również spraw zawodowych.
Z kolei pracodawcy coraz mniej czasu mogą poświęcić procesom rekrutacyjnym. Czas
pandemii zmienił priorytety wielu firm. Dlatego szukają rozwiązań, które pozwolą ograniczyć
czas potrzebny na rekrutację, zminimalizują ryzyko wyboru niewłaściwego kandydata i nie
będą angażowały wielu pracowników działu HR.
Znalezienie pracownika i pracodawcy to coraz trudniejsze zadanie. Sytuacji nie ułatwiają ani
trendy na rynku pracy, ani ograniczenia wynikające z pandemii. Powiatowy Urząd Pracy
w Rybniku, z myślą o usprawnieniu procesu rekrutacji, wprowadził nową usługę. Pracownik
Godny Uwagi to rybnicka baza sylwetek zawodowych kandydatów do pracy.
Usługa skierowana jest do wszystkich osób zarejestrowanych w Urzędzie, zwłaszcza młodych
i chętnych do współpracy, które chcą jak najszybciej wejść lub powrócić na rynek pracy
i otworzyć nowy rozdział w swojej karierze zawodowej.
Na platformie internetowej Urzędu (www.rybnik.praca.gov.pl), w zakładce „Pracownik
Godny Uwagi”, systematycznie zamieszczane są życiorysy osób aktywnie poszukujących
pracy. Informacje te są przypisane do odpowiednich branż, co ułatwia wyszukiwanie. Profile
zawierają szczegółowe opisy (z pominięciem danych wrażliwych) preferencji, doświadczenia
i predyspozycji zawodowych kandydatów. Jeśli pracodawca zainteresuje się danym profilem
zawodowym, to kandydat otrzyma od pracownika Urzędu informację o możliwości kontaktu
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z tą firmą. Jednocześnie może liczyć na profesjonalne wsparcie doradcze, które sprawi, że
będzie lepiej przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej.
Korzyści płynące z założenia profilu dla osób poszukujących zatrudnienia:
 profesjonalnie przygotowany życiorys zawodowy ze wskazaniem preferencji
zawodowych,
 ochrona danych osobowych,
 szansa na obiektywną, wstępną ocenę kompetencji i kwalifikacji kandydata przez
pracodawcę,
 łatwość nawiązania kontaktu z pracodawcą za pośrednictwem urzędu, który inicjuje
rozmowę kwalifikacyjną,
 przygotowanie kandydata do udanego przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną oraz do
adaptacji w nowym środowisku pracy.
Ważnym efektem wdrożenia tej praktyki jest zwiększenie zasięgu oddziaływania urzędu
poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych. Przygotowany we współpracy
z pracownikami PUP w Rybniku i opublikowany w formie elektronicznej profil zawodowy
pozwala kandydatom lepiej eksponować ich kompetencje i kwalifikacje oraz ułatwia
zainicjowanie kontaktów z pracodawcami. Jednym z kluczowych aspektów powodzenia
przedsięwzięcia jest utrzymywanie sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami
procesu i udzielanie informacji zwrotnych o efektach działań, tak aby korzystający z bazy
mogli polecić je innym kandydatom.
Wdrożenie takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością zmiany podejścia instytucji do
elektronicznych form przekazu i zrozumienia roli, jaką odgrywa Internet w życiu
młodego pokolenia. Korzystanie z nowoczesnych mediów pozwala na efektywniejsze
dotarcie do młodych ludzi, szukających informacji i wsparcia w Internecie. Czas
pandemii sprawił, że to naturalne środowisko młodzieży staje się również coraz częściej
narzędziem wykorzystywanym w oficjalnych kontaktach urzędów i pracodawców. Takie
rozwiązania na długo zwiększą efektywność wspierania osób młodych i pozwolą
zbudować nowy wizerunek instytucji rynku pracy wśród tej grupy klientów.
Co ciekawe, strategia, którą obrał PUP w Rybniku wdrażając internetową bazę kandydatów,
okazała się bardzo atrakcyjna również dla pracodawców. Dzięki niej pracodawcy mają
możliwość nawiązać kontakt z najlepszymi i dobrze zdiagnozowanymi kandydatami. To
zwiększa również zaufanie w relacji pracodawcy – urząd.
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Pracodawca podejmujący współpracę może liczyć na partnerskie relacje, sprawną
komunikację między stronami procesu rekrutacyjnego oraz weryfikację kwalifikacji
i motywacji kandydatów poprzez odpowiednie narzędzia oceny kompetencji i potencjału.
To prawdopodobnie kolejna dobra praktyka „wymuszona” przez pandemię COVID-19,
która zostanie z nami na dłużej, bo okazała się niezwykle skuteczna i przydatna dla
wszystkich zainteresowanych uczestników rekrutacji.
Uważamy, że również w przypadku tej inicjatywy wartościowym uzupełnieniem mogą być
informacje #karierawdobieCOVID-19 przygotowane przez Fundację POLPROM i dostępne
na stronie www.polprom.org.pl
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Pakiet wsparcia osób młodych na rynku pracy, czyli jak aktywnie
planować karierę zawodową w czasach pandemii
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie - Nagroda główna w IV edycji konkursu „Lider
Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
Nagrodzona praktyka jest bezpośrednio związana z rynkiem pracy w dobie pandemii
COVID-19. Autorzy zgłoszenia napisali: zdajemy sobie sprawę, że to, w jakim stopniu młode
osoby będą ograniczone przez pandemię zależy od naszego podejścia, naszych działań
i naszej gotowości do zmian. W ofercie Urzędu znalazły się m.in. indywidualne sesje
z coachem oferowane on-line, cykl bezpłatnych webinariów doradczych oraz rekrutacje online. Takie działania zwiększają dostępność oferty PUP w tym wyjątkowym okresie, ale
również przyczyniają się do lepszego postrzegania Urzędu przez młodych klientów. Mamy
nadzieję, że ta praktyka szybko znajdzie wielu naśladowców!
 sekretariat@pup.nysa.pl

Pandemia zmusza młode osoby do przedefiniowania zawodowych strategii, planów i celów.
Pogarszająca się koniunktura oznacza również ograniczone możliwości zdobywania
doświadczenia zarówno związanego z realizacją ścieżki edukacyjnej, jak i aktywności
zawodowej. Młode osoby są bardziej narażone na pojawienie się problemów psychicznych
(np. zaburzeń lękowych czy depresji). Na koniec sierpnia 2020 roku rejestr osób
bezrobotnych prowadzony przez PUP w Nysie obejmował 851 osób w wieku do lat 30.
Prawie połowa z nich nie miała żadnego doświadczenia zawodowego.
Młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego rynku pracy. Chcą
wiedzieć, w których branżach trwa rekrutacja, a które ją mocno ograniczyły? Co zrobić, by
stać się atrakcyjnym dla pracodawcy kandydatem do zatrudnienia?
PUP w Nysie zamieścił w zgłoszeniu konkursowym taką informację: zdajemy sobie sprawę,
że w dużej mierze los młodych ludzi wchodzących na rynek pracy… i to, w jakim stopniu te
młode osoby będą ograniczone przez pandemię, zależy od naszego podejścia, naszych
działań i naszej gotowości do zmian. Więc działamy!
Już w czerwcu 2020 roku Urząd rozpoczął spotkania z młodzieżą z całego powiatu w ramach
indywidualnych sesji on-line. Program takich zajęć z coachem obejmuje m.in.:
 określenie mocnych stron, umiejętności i osiągnięć zawodowych uczestnika;
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wydobycie sukcesów zawodowych;
opracowanie indywidualnego planu kariery zawodowej;
dopasowanie zawodu i rodzaju pracy do osobowości uczestnika;
zasady adaptacji do warunków panujących w nowym miejscu pracy i nowym
środowisku;
poznanie przyczyn trudności podczas udziału w procesie rekrutacyjnym;
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
poznanie zasad pisania CV funkcjonalnego oraz success CV;
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
techniki poruszania się po rynku pracy;
diagnozę problemów w aktualnym miejscu pracy.

W kolejnym miesiącu (w lipcu 2020 roku), gdy dostęp do usług Urzędów był nadal mocno
ograniczony, uruchomiono w Nysie cykl bezpłatnych webinariów doradczych. To
rozwiązanie okazało się bardzo przydatne dla obu stron. Uczestnicy mogli w przyjazny dla
nich sposób uzyskać dostęp do wiedzy, której szukali. PUP w Nysie mógł natomiast szybko
i skutecznie dotrzeć do młodych klientów z informacją o swojej ofercie i podejmowanych
aktualnie działaniach.
Plakat informacyjny, który Urząd przygotował, został opracowany zgodnie z najważniejszymi
zasadami komunikacji z młodym odbiorcą. Jest czytelny, ma jasno określonego adresata
(„Pakiet wsparcia osób młodych na rynku pracy”) i nadawcę. Co ważne, ten nadawca ma
określoną formę osobową (zapoznamy Cię z aktualnymi ofertami pracy…). Informacje
o webinarium są językiem korzyści dla konkretnego odbiorcy (dowiesz się, jak zrobić
pierwszy krok…; poznasz formy wsparcia…; odkryjesz nowe możliwości…). Nasza Fundacja
od kilku lat szeroko upowszechnia potrzebę takiego przygotowania informacji kierowanej do
osób młodych. Cieszymy się, że urzędowy język publicznych instytucji rynku pracy zmienia
się coraz częściej w język komunikacji z klientem.
PUP w Nysie zauważył także, że „korona-rzeczywistość” stanowi duże wyzwanie dla
pracodawców i dlatego część z nich odłożyła sprawy rekrutacji na kolejne miesiące. Jednak
po drugiej stronie słuchawki telefonu lub komputerowego ekranu wiele osób niecierpliwie
czeka na wiadomość, czy mają szansę podjąć pracę. Dlatego kolejna nyska inicjatywa
związana z okresem pandemii to rekrutacja on-line. Na stronie urzędu można znaleźć
kolejne informacje o prowadzonych naborach na wskazane stanowiska pracy.
W czasie, gdy pandemia usprawiedliwiała utrudniony dostęp do usług urzędów pracy w wielu
miejscach w Polsce, w Nysie młodzi ludzie mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa
(120 osób), dotrzeć do informacji przekazanych podczas webinarium (76 osób) oraz wziąć
Strona | 24

udział w rekrutacji (100 osób, z czego ponad połowa uzyskała zatrudnienie). Dane te dotyczą
okresu przed złożeniem wniosku w konkursie (do początku września 2020 roku).
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wskazuje, że aktywność on-line oznacza skuteczniejsze
wsparcie osób młodych, a jednocześnie:
 zwiększa zaufanie młodego pokolenia do instytucji rynku pracy;
 pozwala młodym osobom lepiej poznać ofertę urzędu;
 umożliwia partnerskie traktowanie młodych klientów i dużą indywidualizację
wsparcia;
 zapewnia zgodność wsparcia kierowanego do osób młodych z potrzebami
lokalnego rynku pracy i regionalnymi strategiami rozwoju.
Dlatego warto, by opisywana praktyka była wdrażana również przez inne instytucje rynku
pracy, które chcą poprawić jakość i zwiększyć skuteczność działań aktywizacyjnych
kierowanych do młodzieży.
Warunki techniczne, które warunkują skuteczność takiego wdrożenia, dotyczą przede
wszystkim dostępu do platformy umożliwiającej pracę zdalną, w tym prowadzenie zajęć
i prezentacji. PUP W Nysie wybrał do tego celu platformę ClickMeeting, która działa bez
względu na system operacyjny. Poza wersją na przeglądarki dostępna jest również aplikacja
mobilna na systemy Android i iOS.
Dodatkowo wykorzystywane były w Nysie zasoby techniczne Urzędu, w tym komputery,
kamerki, słuchawki. W działania zaangażowana była też kadra PUP, co sprawiło, że poza
kosztami zakupu platformy (testowanie do 30 dni nie generuje żadnych kosztów), nie trzeba
było ponieść żadnych dodatkowych nakładów finansowych.
Natomiast klienci, którzy korzystają ze wsparcia on-line, muszą mieć dostęp do komputera
lub smartfonu z dostępem do sieci wraz z mikrofonem i kamerą oraz dostęp do poczty
mailowej.
Jeżeli chodzi o partnerstwo, to opisana praktyka wymaga współpracy z pracodawcami
w zakresie rekrutacji on-line. Jednak PUP w Nysie na stałe dba o budowanie formalnych
i nieformalnych partnerstw z udziałem m.in. samorządów, pracodawców, instytucji
edukacyjnych i podmiotów pomocy społecznej. W ten sposób tworzy klimat społecznej
odpowiedzialności za osoby młode pozostające bez zatrudnienia.
Za autorami tego zgłoszenia konkursowego możemy jedynie powtórzyć nadzieję, że opisane
działania spotkają się z zainteresowaniem i będą inspiracją dla tych instytucji, które szukają
nowych rozwiązań.
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Dodajmy jeszcze tylko, że wiele działań niejako „wymuszonych” przez pandemię sprawdziło
się w praktyce i – prawdopodobnie – pozostaną z nami na dłużej. I dobrze, bo są wysoko
oceniane przez wszystkich zainteresowanych.
Opisane działania (podobnie, jak wszystkie inne dotyczące rynku pracy w czasie pandemii)
proponujemy uzupełnić informacjami Fundacji POLPROM #karierawdobieCOVID-19
dostępnymi na stronie http://www.polprom.org.pl
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Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Nagroda główna w IV edycji konkursu
„Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
„Pomorski Dzień Przedsiębiorczości” to doskonała promocja przedsiębiorczości jako
postawy oczekiwanej na rynku pracy. Wydarzenie organizowane jest na bardzo dużą skalę
przy współudziale licznych partnerów. Szczególną uwagę zwraca ogromna różnorodność
podejmowanych działań. Wiele z nich mogłoby samodzielnie kandydować do miana dobrej
praktyki, np. gra miejska i ciekawe panele. Opracowano również ankiety skierowane do
młodzieży, co sprawia, że młodzi ludzie stali się partnerami - mogli przedstawić swoje
potrzeby i oczekiwania. Autorzy zgłoszenia napisali: przedsiębiorczość to inicjatywa
w podejmowaniu różnorodnych działań, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
odkrywanie w sobie talentów i umiejętność dbania o własny rozwój, samodzielność
w podejmowaniu decyzji, a także odpowiedzialność za to, co robimy w życiu. Są to niezbędne
składowe sukcesu zawodowego. Adresatami realizowanych działań są uczniowie i studenci.
Praktyka jest bardzo dobrze opisana i może być wdrożona w innych województwach.
 wup@wup.gdansk.pl

Pracodawcy poszukują pracowników przedsiębiorczych, posiadających niezbędne
umiejętności i uniwersalne kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań na
różnych stanowiskach pracy.
Bardzo istotne jest uświadomienie młodym ludziom, jak różne wymiary ma współcześnie
przedsiębiorczość, która nie jest postrzegana już wyłącznie w charakterze ekonomicznym.
„Nie każdy musi zostać właścicielem firmy, ale każdy może być przedsiębiorczy” to hasło,
które promuje przedsiębiorczość jako postawę życiową i wraz z działaniami kształtującymi
kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, określa cele Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości
(PDP).
WUP w Gdańsku pokazuje młodym ludziom, stojącym przed wyborami edukacyjnozawodowymi, że przedsiębiorczość to jest aktywna postawa życiowa, która sprawia, że
interesujemy się otaczającym nas światem i chcemy go eksplorować. Najważniejsze elementy
takiej postawy, to:

umiejętność stawiania sobie celów i planowania;

współpraca w zespole;

odwaga w mierzeniu się z trudnościami;
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zdolność do diagnozowania przyczyn niepowodzeń po to, by wyciągnąć wnioski
i przekuć je na sukces swój lub zespołu;
inicjatywa w podejmowaniu różnorodnych działań;
kreatywne podejście do rozwiązywania problemów;
odkrywanie w sobie talentów i umiejętność dbania o własny rozwój;
samodzielność w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność za swoje czyny.

Od dawna wiemy, że te umiejętności ułatwiają osiągnięcie sukcesu w życiu, ale musimy
młodym ludziom wyraźnie wskazywać, że są to również niezbędne składowe sukcesu
zawodowego.
Adresatami działań podejmowanych w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości byli
uczniowie i studenci. Tego samego dnia (20 listopada 2019 roku) w 17 powiatach
województwa pomorskiego zorganizowano wydarzenia, które miały wzbogacać wiedzę
i rozwijać umiejętności z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości. W ich przeprowadzenie
zaangażowane były powiatowe urzędy pracy, a całość koordynował WUP w Gdańsku.
To, jakie inicjatywy podejmowano na terenie poszczególnych powiatów, zależało przede
wszystkim od lokalnych uwarunkowań. Młodzież mogła uczestniczyć np.

w warsztatach z przedsiębiorczości i kreatywności;

w spotkaniach z młodymi przedsiębiorcami, którzy dzielili się doświadczeniem
i dobrymi praktykami;

w różnych prezentacjach o charakterze informacyjno-doradczym prowadzonych
przez instytucje zaangażowane w rozwój biznesu;

w panelach dyskusyjnych z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji rynku
pracy;

w grach i konkursach.
Główne wydarzenia organizowane w Gdańsku to interaktywna gra miejska oraz panel
inspirująco- motywujący prowadzony z udziałem młodych przedsiębiorców
i youtuberów.
Gra została przygotowana przez doradców Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP w Gdańsku. Uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, otrzymali
mapy, które poprowadziły ich na kolejne przystanki zlokalizowane w siedzibach znanych
trójmiejskich firm (np. Lufthansa System, PwC, Staples, Torus, State Street, Olivia Business
Centre ze strefą Coworking O4, ManopowerGroup, Uniwersytet Gdański). Każda z ośmiu
drużyn miała do rozwiązania zadania przygotowane przez pracodawców, sprawdzające
kompetencje przedsiębiorcze młodzieży, np. kreatywność, analizę danych czy umiejętność
pracy zespołowej. Przedstawiciele pracodawców wspólnie z przedstawicielami doradców
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zawodowych z WUP oceniali pomysłowość zespołów, zaangażowanie, pracę w zespole,
sposób prezentacji oraz czerpanie z własnych doświadczeń podczas rozwiązywania zadań.
Każda grupa na przedstawienie pomysłu miała 15 minut. Wybrano najlepsze drużyny
w kategoriach: uczniowie i studenci.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody, ale najcenniejsze były te nagrody
zespołowe, które miały wymiar edukacyjny, np. warsztaty rozwojowe i wizyty studyjne
w firmach uczestniczących w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości.
Te młode osoby, które nie były uczestnikami gry, mogły wziąć udział w panelu inspirującomotywacyjnym. Jego elementem było interaktywne głosowanie z użyciem telefonów,
w którym młodzież udzielała odpowiedzi na pytanie: jaka cecha ma największy wpływ na
rozwój postawy przedsiębiorczej? Najwięcej odpowiedzi dotyczyło kreatywności i inicjatywy
w podejmowaniu działań. Kolejne miejsca zajęła samodzielność w podejmowaniu decyzji,
umiejętność współpracy w grupie i skuteczna komunikacja.
W ramach panelu prowadzono również prelekcje, prezentacje, dyskusje, a nawet
indywidualne konsultacje. Dobór osób powszechnie znanych, zawodowo realizujących swoje
odważne pasje, stawiających sobie bardzo ambitne cele i potrafiących nawiązać kontakt
z młodzieżą (np. youtuberzy) sprawił, że uczestnicy chętnie włączali się w dyskusję, zadawali
pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami.
Zaprezentowane podczas spotkania różne historie i różne postawy przedsiębiorcze
pokazały młodzieży, że przedsiębiorczość jest stymulatorem do życia, pozwala
efektywniej realizować swoje cele i umiejętniej korzystać z potencjału. Dotyczy to
zarówno życia prywatnego, społecznego, jak i zawodowego.
W Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości w 2019 roku wzięło udział prawie 3 tysiące osób
i 132 instytucje/podmioty. Wydarzenia pozwoliły osiągnąć zakładany cel, to jest
upowszechnić wśród młodzieży wiedzę o potrzebie rozwoju postaw przedsiębiorczych.
Jednocześnie organizacja PDP istotnie wzmocniła współpracę partnerów społecznych
zaangażowanych w promocję przedsiębiorczości i umożliwiła wymianę informacji oraz
dobrych praktyk.
Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji tak dużego przedsięwzięcia jest zbudowanie
silnego partnerstwa, które obejmuje w szczególności:

powiatowe urzędy pracy;

lokalnych pracodawców;

młodych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą;

szkoły i uczelnie.
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WUP wspiera wszystkie zainteresowane podmioty w zakresie opracowania koncepcji
wydarzenia i przygotowania wspólnych materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty,
banery). Prowadzi również akcję promocyjną np. w mediach społecznościowych i na stronach
internetowych. Jako inicjator całego wydarzenia zaprasza na pierwsze spotkania
przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, z którymi doradcy WUP uzgadniają zakres
merytoryczny i promocyjny wydarzenia. Natomiast podczas spotkania z przedstawicielami
pracodawców i uczelni wyższych ustalany jest katalog kompetencji przedsiębiorczych
i kształt zadań, które będą składały się na grę miejską i warunki dalszej współpracy.
Na szczególną uwagę zasługuje umiejętne wskazanie korzyści, jakie uzyskują z udziału
w takim wydarzeniu wszyscy partnerzy. Firmy mają okazję zaprezentować się młodzieży jako
przyszli pracodawcy, a nawet przeprowadzić wstępną rekrutację pracowników. Uczelnie
mogą przekazać materiały promocyjne zachęcające do kontynuowania edukacji. Nawet mali
przedsiębiorcy dostrzegli korzyści płynące z możliwości promocji swojej firmy. Powiatowe
urzędy pracy mogły włączyć się w realizację szeroko promowanych działań i wzmacniać
partnerstwa lokalne. Koszty, które poniósł WUP w Gdańsku dotyczyły m.in. wynajmu sali,
wynagrodzenia prelegentów i poczęstunku dla uczestników.
Jak widać z powyższego opisu, pracy trzeba włożyć dużo, ale efekty są niezwykle ważne
zarówno dla młodzieży uczestniczącej w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości, jak i dla
wszystkich jego organizatorów.
WUP w Gdańsku przedstawia harmonogram działań, które należy wykonać wdrażając taką
praktykę:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zainicjowanie wydarzenia i poinformowanie o nim instytucji rynku pracy, edukacji
oraz integracji społecznej.
Przyjmowanie zgłoszeń od instytucji, które są zainteresowane i mają możliwość
realizacji działań w ramach wydarzenia.
Podjęcie działań organizacyjnych (dopracowanie kwestii merytorycznych
związanych z tematyką warsztatów, nawiązanie kontaktu ze szkołami,
nauczycielami i doradcami zawodowymi). Każda z instytucji podejmie działania na
terenie właściwego powiatu i uzyska wsparcie WUP.
Opracowanie przez instytucje harmonogramu podejmowanych działań
i przekazanie go do WUP.
Przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, banery) i przekazanie ich do
instytucji współpracujących.
Podjęcie działań promocyjnych w mediach społecznościowych, na stronach
internetowych WUP i współpracujących instytucji, dystrybucja plakatów wśród
partnerów.
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7.
8.
9.
10.

Realizacja przedsięwzięcia.
Podsumowanie wydarzenia (informacja na temat przebiegu zawierająca dane
statystyczne).
Przedstawienie informacji
zbiorczej
z
całego
regionu
instytucjom
współpracującym.
Promocja efektów wydarzenia przez wszystkie zaangażowane podmioty.

Jako uzupełnienie tej praktyki proponujemy tzw. „pomidorowe warsztaty”, które realizuje
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. „Gazeta Prawna” opisała je w jednym
z artykułów jako interesujący sposób promocji postaw przedsiębiorczych.
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Rozkręcamy swoje pasje – warsztat motywacyjny
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim - Nagroda główna w IV edycji
konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
To bardzo ciekawy warsztat dla młodzieży, którego tematem przewodnim są pasje. W tej
największej lekcji doradztwa zawodowego wzięło udział ponad 400 uczniów klas ósmych
z 17 szkół. Młodzież poznała ludzi, którzy w życiu zawodowym realizują swoje pasje.
Wśród prelegentów był rockman, finalista jednej z edycji programu „The Voice of Poland”.
Z kolei tancerki opowiadały o miłości do tańca, ale również o wysiłku, kontuzjach
i dyscyplinie, jaką na nich wymusza wykonywanie tej pracy. Alpinista opowiedział
o sukcesach i porażkach w życiu wspinacza wysokogórskiego, a właściciele gospodarstwa
pszczelarskiego mówili o ryzyku, jakie trzeba podjąć dla realizacji marzeń. Młodzież
przeżyła wspaniałe chwile, a przy okazji dowiedziała się o ofercie poradnictwa zawodowego
i rozpoczęła dyskusję o projektowaniu własnej drogi życiowej i zawodowej.
 cizgorzow@wup.zgora.pl

Ta dobra praktyka została zrealizowana w ramach Ogólnopolskich Dni Kariery, których hasło
przewodnie w 2019 roku brzmiało „Pasja, Profesja, Powołanie…”. Warsztat motywacyjny
„Rozkręcamy swoje pasje” to olbrzymie wyzwanie logistyczne, ale też oryginalny sposób na
wywołanie wśród młodzieży tematu planowania własnej ścieżki zawodowej i potrzeby
uwzględnienia w tych planach swoich preferencji, mocnych stron i zainteresowań.
W warsztacie wzięło udział 436 uczniów. Uczestnicy poznali ciekawych ludzi, którzy odkryli
swoje pasje i pielęgnują je z zaangażowaniem. Wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentacje
przygotowane przez pasjonatów, którzy potrafią inspirować i motywować młodzież do
podążania za własnymi marzeniami i predyspozycjami. Mimo olbrzymiej skali wydarzenia,
młodzież miała okazję również do aktywnego uczestnictwa i udziału w przygotowanych dla
niej zadaniach.
Podczas warsztatu przedstawiono cztery pasje.
O muzyce mówił rockman, finalista jednej z edycji programu „The Voice of Poland”, który
pokazał, jak aktywnie żyć, ale również odpowiadał na wszystkie pytania uczestników
i znalazł czas na krótką prezentację swojej twórczości.
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Równie ciekawe były wypowiedzi młodych tancerek, które całe swoje życie
podporządkowały pasji, ale wskazywały, że oprócz dużej satysfakcji oznacza to dla nich
również wysiłek, kontuzje i konieczność dyscypliny. Młodzież obejrzała pokaz tańca
z buławą i została zaproszona do wykonania niektórych trudnych figur.
Z kolei pasja wspinacza wysokogórskiego (zdobywcy m.in. Mont Blanc i Elbrusa)
wprowadziła młodzież w świat ogromnego wysiłku i niebezpieczeństwa. Młodzież poznała
sprzęt alpinistyczny i uczestniczyła w ćwiczeniach polegających m.in. na pakowaniu dużego
śpiwora do małego worka oraz na wiązaniu liny. Równocześnie dyskutowała o sukcesach
i porażkach, o wyrzeczeniach i satysfakcji.
Z kolei właściciele jednego z gospodarstw naturalnym pokazali młodzieży, co to znaczy
poświęcić życie pszczołom. Jakie trzeba ponosić ryzyko i ile trzeba mieć wiary, by życie całej
rodziny połączyć z taką pasją. Młodzież miała okazję sprawdzić, czy trudnym zadaniem jest
założenie w bezpieczny sposób ubrania pszczelarza.
Każda z tych prelekcji to była wycieczka w inny świat, ale pokazała jak ważne jest żeby
właściwy człowiek znalazł się we właściwym miejscu. To wszystko, co pasjonaci nazywają
wyzwaniem, dla innych może być przeszkodą, której nie da się pokonać.
Na koniec wszyscy uczestnicy wspólnie odczytali dziesięć zasad manifestu „Uwierz w siebie
i wygraj pasję”.
Podstawowe rezultaty osiągnięte w związku z realizacją warsztatu motywacyjnego, to:
 uświadomienie roli pasji w projektowaniu własnej drogi życiowej i zawodowej;
 promocja poradnictwa zawodowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 integracja środowiska szkolnego i rynku pracy oraz wymiana doświadczeń;
 promocja zawodu doradcy zawodowego i instytucji świadczących poradnictwo
zawodowe;
 wypracowanie informatora szkół ponadpodstawowych w terenu północnej części
województwa lubuskiego.
Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia trwały około 4 miesiące i prowadziło je 15
osób – doradców zawodowych i edukacyjnych z siedmiu instytucji rynku pracy i edukacji. Na
pierwszym spotkaniu ustalono termin organizacji wydarzenia i harmonogram poszczególnych
działań.
Opracowanie dobrego scenariusza wymagało postawienia podstawowych pytań: po co
chcemy organizować warsztat motywacyjny? kto będzie jego uczestnikiem? jakie treści
chcemy przekazać? czy taka forma umożliwi osiągnięcie celu? czy jest atrakcyjna dla tej
grupy odbiorców i przydatna do prezentacji treści?
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Dopiero potem można było przystąpić do podziału zadań i planowania poszczególnych części
warsztatu. Na tym etapie trzeba zadbać też o wszystkie kwestie formalne, np. dotyczące
ochrony danych osobowych i wykorzystania wizerunku. W wydarzeniu miały wziąć udział
osoby nieletnie, co wiązało się z koniecznością uzyskania oświadczeń podpisanych przez
rodziców lub opiekunów. Przy ponad 400 uczestnikach warsztatów takie formalności
stanowią ogromne wyzwanie logistyczne.
Gdy już wszystkie detale organizacyjne są dopięte, można przekazywać zaproszenia dla
szkół. Najprościej wykorzystać pocztę mailową lub tradycyjną, ale wcześniejsze
doświadczenia WUP pokazują, że nie jest to efektywny sposób pozyskania zainteresowania
odbiorców. Dlatego doradcy zawodowi spotykali się osobiście z dyrektorami szkół
podstawowych, promowali inicjatywę i zapraszali do aktywnego udziału. Tym razem
zgłoszeń napłynęło bardzo dużo.
Równolegle trwały rozmowy z prelegentami, wybierano moderatora i podejmowano działania
promocyjne w mediach oraz na portalach społecznościowych. Organizatorzy zadbali również
o to, by każdy uczestnik otrzymał wydrukowany informator szkól ponadpodstawowych oraz
długopis z myślą motywacyjną dotyczącą pasji.
Opisywana praktyka to kolejny przykład współpracy instytucji rynku pracy i szkół,
która opiera się na wzajemnym zaufaniu, wykorzystaniu doświadczenia wszystkich
partnerów i wspólnocie celu, jakim jest lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na
rynek pracy. Takie działanie ogranicza koszty i zwiększa szansę, że wydarzenie zostanie
uznane przez uczestników za ciekawe i przydatne.
W przypadku gorzowskiego spotkania młodzież napisała m.in. warsztat był super, dużo
pozytywnej energii i zapału do odkrywania siebie; było świetnie, wspaniałe przeżycie; bardzo
dobry pomysł.
Na zakończenie warto jeszcze wskazać na dwie bardzo ciekawe inicjatywy, które w ramach
prac przygotowawczych podjęli organizatorzy. Jedna z nich dotyczyła opracowania logo tego
wydarzenia. Wykonała je 13-letnia uczennica jednej ze szkól podstawowych, której pasją jest
plastyka. Znak graficzny warsztatów to symbole różnych pasji (np. rower, kamera, piłka,
książka, garnek, komputer, paleta farb) układające się w kształt serca.
Drugie działanie warte upowszechnienia, to nawiązanie współpracy z dziećmi z jednego
z przedszkoli. Sonda przeprowadzona wśród 6-latków na temat „Co to jest pasja”
(wyreżyserowana i nagrana przez partnera organizacyjnego – lokalną rozgłośnię radiową)
spotkała się z dużą owacją podczas warsztatów. To ciekawe uzupełnienie programu
spotkania, ale również… pierwsza rozmowa o pasjach z przedszkolakami.
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Prezentowana praktyka jest warta upowszechnienia, ale można ją uzupełnić jeszcze innymi
działaniami. Dla organizatorów warsztat oznaczał ponad 4 miesiące przygotowań. Dla
uczniów to jednodniowe spotkanie z pasjami. Można pomyśleć o przygotowaniu np.
pedagogów do systematycznej pracy z młodzieżą nad rozwojem ich talentów. Można
skierować działania również do rodziców, którzy będą podtrzymywać u dzieci rozbudzone
zainteresowanie pasjami. Albo poszukać innych rozwiązań, które będą atrakcyjne dla
uczestników warsztatów jeszcze długo po zakończeniu spotkania.
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Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych
kluczowych kompetencji przyszłości

na

temat

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie - Nagroda główna w IV edycji konkursu
„Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
W tym roku zgłoszenie konkursowe zawiera opis aż trzech dobrych praktyk. Jedna z nich
dotyczy organizacji warsztatów rozwijających kompetencje miękkie uczniów szkół
ponadpodstawowych. Fundacja POLPROM w 2020 roku bardzo intensywnie promowała
metody pracy z młodzieżą, które prowadzą do wzrostu umiejętności społecznych
potrzebnych na rynku pracy. Na podstawie doświadczeń AP Hogeschool z Antwerpii
przygotowaliśmy m.in. „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenerów kompetencji
społecznych”. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej urzędów pracy zauważa te same
problemy i przygotowuje ciekawą ofertę dla młodzieży.
Zapraszamy do wdrażania podobnych rozwiązań w innych instytucjach.
 gdby@praca.gov.pl

Przed młodym pokoleniem stoi wiele wyzwań związanych ze zmianami, jakie zachodzą na
rynku pracy. Uczeń kończący szkołę nie wie często, co chciałby dalej robić, czego wymaga
od niego rynek pracy, jak powinien się rozwijać, zdobywać nowe kwalifikacje
i doświadczenie. Nie wie też, jakie kompetencje są najbardziej pożądane przez pracodawców.
W ocenie PUP w Bytowie system edukacji nie odpowiada w pełni na te wyzwania.
Doradztwo zawodowe w szkołach prowadzone jest często na niskim poziomie, co ma wiele
przyczyn, m.in. niski wymiar godzin, brak możliwości aktualizacji wiedzy o rynku pracy
przez osoby pracujące z młodzieżą i ich małe doświadczenie. PUP w Bytowie przygotował
ofertę wspierania młodych osób w rozwijaniu kompetencji, które mogą się okazać
kluczowymi w ich przyszłości, bez względu na to, jakiego rodzaju ścieżkę zawodową
wybiorą. Ważnym jest, aby uczniowie wiedzieli, jakie to są kompetencje i jak mogą je
rozwijać. Na podstawie danych pozyskanych od specjalistów związanych z rynkiem pracy
można prognozować, że wśród kluczowych kompetencji przyszłości znajdą się, obok
wskazywanych umiejętności z obszaru nauk ścisłych, również: kreatywność,
komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi osobami, krytyczne myślenie,
nastawienie na rozwiązywanie problemów, czy umiejętności negocjacyjne (źródło: raport
Pracownik przyszłości opracowany przez infuture.institute).
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Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaproponował przeprowadzenie zajęć na temat
kompetencji przyszłości we wszystkich pięciu szkołach ponadpodstawowych działających
w powiecie. W lutym 2020 roku zorganizowano lekcje w 4 szkołach dla uczniów kończących
w tym roku edukację łącznie w 19 klasach. W zajęciach uczestniczyły 334 osoby.
Celem zajęć było przedstawienie młodzieży najbardziej poszukiwanych obecnie kompetencji
oraz wskazanie sposobów ich rozwijania. Omawiane były następujące kompetencje:
umiejętność pracy w zespole (kooperacja), komunikatywność, kreatywność i krytyczne
myślenie (tzw. 4K). Dodatkowo w części lekcji uczestniczył zaproszony do współpracy
konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, który przedstawił m.in. zawody
przyszłości oraz nowe trendy na rynku pracy.
W trakcie zajęć kluczowe jest zapewnienie młodzieży atrakcyjnego przekazu, to znaczy
takiego, który jest dla uczniów zrozumiały i powoduje, że łatwo ocenić jego przydatność.
Takie doradztwo powinno przyjąć bardziej formę coachingu niż przekazywania wiedzy.
Dlatego PUP w Bytowie przyjął założenia, które miały zapewnić zainteresowanie odbiorców
i zachęcić ich do aktywnego udziału.


Od początku zajęć uczniowie zachęcani byli do interakcji z osobą prowadzącą,
która zadawała pytania i starała się zmniejszyć dystans oraz zachęcić uczniów do
dzielenia się własnymi przemyśleniami na dany temat.



Poszczególne kompetencje odkrywane były stopniowo poprzez zabawę/gry, np.
wprowadzeniem do omówienia kompetencji „komunikatywność” było ćwiczenie
z klockami lego. Po zakończeniu zadania uczniowie dzielili się refleksjami i,
w dyskusji moderowanej przez osobę prowadzącą, dochodzili samodzielnie do
różnych wniosków związanych z danym tematem.



Każda kompetencja była wizualizowana przez odpowiedni obraz/grafikę.
Wszystkie obrazy były umieszczane na tablicy, żeby pomóc młodzieży zapamiętać
omawiane zagadnienia oraz - podczas podsumowań poszczególnych wątków –
pozwoli na łatwe odwołanie się do poszczególnych kompetencji.



W trakcie omawiania zawodów przyszłości oraz nowych trendów na rynku pracy
wyświetlana była prezentacja multimedialna.
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Zaproponowane działania okazały się strzałem w „10”
1. Sukcesem był zasięg
PUP w Bytowie przeprowadził zajęcia we wszystkich ostatnich klasach szkół
ponadpodstawowych w powiecie bytowskim, które zdecydowały się wziąć udział
w projekcie (w projekcie wzięły udział 4 spośród 5 szkół).
2. Innowacyjny był zakres tematyczny
Nigdy dotąd pracownicy PUP w Bytowie nie realizowali zajęć w szkole tylko na
temat kompetencji.
3. Wyjątkowy był sposób pracy z młodzieżą
Osoba prowadząca zajęcia nie tylko przedstawiała kompetencje, ale również
wskazywała na sposoby ich rozwijania i starała się zmotywować uczniów do szeroko
rozumianego rozwoju osobistego. Zajęcia były prowadzone w nieszablonowy sposób,
zachęcający uczniów do interakcji.
4. Zastosowano niestandardowe narzędzia
W celu zwiększenia efektywności pracy zastosowano nowe narzędzia w postaci
ćwiczeń mających charakter zabawy/gry.
Z prognoz dotyczących rynku pracy wynika, że kompetencje miękkie będą odgrywały
w przyszłości rolę równie istotną jak umiejętności z obszaru nauk ścisłych. Mimo
postępującej automatyzacji procesów produkcyjnych, wszechobecnej digitalizacji
i rozwijającej się kultury innowacji, coraz większe znaczenie będą miały kompetencje
związane umiejętnością pracy w grupie, umiejętnością właściwego komunikowania się oraz
kreatywnego i krytycznego myślenia. Świadome rozwijanie tych kompetencji może okazać
się w przyszłości bardzo przydatne bez względu na to, jaką ścieżkę zawodową uczniowie
wybiorą. PUP w Bytowie mógł w tym zakresie wesprzeć młodzież wchodzącą na rynek
pracy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowanie i pozytywnym odbiorem zarówno ze
strony uczniów jak i nauczycieli.
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Z ankiet wynika, że 94% uczniów bardzo pozytywnie oceniło sposób prowadzenia zajęć,
a 86% stwierdziło, że dobór tematów poruszanych na zajęciach spełnił ich oczekiwania.
Zadowolenie uczniów, ich zaangażowanie w trakcie lekcji oraz opinia wyrażona w ankietach
wskazują, iż podjęte przez PUP w Bytowie działania były trafione i warto je kontynuować.
Podobny cykl zajęć został zaplanowany na kolejny rok szkolny.

Przedstawiona przez PUP w Bytowie praktyka, tj. organizacja warsztatów dla uczniów szkół
ponadpodstawowych na temat kluczowych kompetencji przyszłości, może być z łatwością
wdrożona przez inne instytucje rynku pracy. Wymaga jednak dobrego przygotowania
zarówno pod względem kadrowym jak i organizacyjnym.
 Przede wszystkim kadry
Przeprowadzenie zajęć z tak dużą częstotliwością wymaga oddelegowania pracownika/ów na
kilka godzin dziennie przez okres około miesiąca (zależy to od liczby klas, w których mają
być przeprowadzone zajęcia). Ważne, żeby ta osoba miała doświadczenie w pracy z grupą
i potrafiła stosować aktywne metody nauczania. Zajęcia nie powinny mieć formy wykładu,
lecz umożliwiać uczniom aktywny udział w omawianiu tematu.
 Dobre planowanie
Z odpowiednim wyprzedzeniem (około dwóch miesięcy) należy wysłać pisma do szkół,
w których chcielibyśmy przeprowadzić zajęcia. W pismach przedstawiamy proponowany
temat zajęć, cel i ewentualnie ich plan/scenariusz oraz zachęcamy do kontaktu w sprawie
ustalenia harmonogramu zajęć.
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 Elastyczność
Przygotowany scenariusz zajęć powinien umożliwić dostosowanie programu do potrzeb
i oczekiwań danej grupy. Jeżeli zachęcamy uczniów do interakcji oraz pozwalamy im
samodzielnie formułować wnioski, to musimy założyć, że nie wszystkie punkty programu
będą realizowane zgodnie ze scenariuszem. Ważnym jest jednak, aby plan zajęć zawierał
punkty stałe, konieczne do zrealizowania.
 Pełna współpraca
Zajęcia powinny być planowane i realizowane we współpracy ze szkołami. Warto wspólnie
ustalić harmonogram, tj. rozpisać, w której klasie, którego dnia i o której godzinie będziemy
prowadzić sesje. Do wspólnego prowadzenia zajęć możemy zaprosić również przedstawicieli
innych instytucji, którzy mają wiedzę i doświadczenie dotyczące omawianego przez nas
tematu. Warto zadbać, by szkoła przeznaczyła wtedy większy wymiar godzin lekcyjnych dla
poszczególnych klas.
Prowadzenie zajęć w szkołach w całym powiecie wymaga też organizacji transportu. Należy
zorganizować odpowiedni, bezpieczny środek transportu dla osoby prowadzącej zajęcia.
Wiąże się to również z kosztami, które powinny zostać zabezpieczone na ten cel. Pozostałe
koszty jakie poniósł PUP w Bytowie związane były z wydrukowaniem informatorów
„Barometr zawodów”, przygotowaniem obrazów/grafik przedstawiających poszczególne
kompetencje oraz zakupem gadżetów promocyjnych. Zajęcia nie generowały innych
dodatkowych kosztów.
PUP w Bytowie wyraził przekonanie, że skuteczne i efektywne docieranie do młodzieży oraz
wspieranie jej w wejściu na rynek pracy wymaga współpracy wielu instytucji. Przede
wszystkim kluczowa jest świadomość i otwartość dyrektorów szkół.

Również w przypadku tej praktyki proponujemy uzupełnienie spotkań organizowanych w
szkołach systematyczną pracą z młodzieżą nad rozwojem kompetencji miękkich. Warto
wykorzystać „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji społecznych”
opracowany przez Fundację POLPROM. Można rozważyć też organizację szkolenia dla
przyszłych trenerów.
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Ogarnij Urząd! – czyli, jak zachęcić młodzież do współpracy z lokalnym
urzędem pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku - Nagroda główna w IV edycji konkursu
„Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
Już sam tytuł wskazuje, że jest to takie działanie, które chcemy promować w naszym
konkursie Opis zawiera bardzo szczegółową prezentację gry miejskiej oraz wszystkie
załączniki potrzebne do wdrożenia w innych instytucjach interesującej gry planszowej.
Zapraszamy do korzystania z tych materiałów!
 sekretariat@malbork.praca.gov.pl

Młodzi Polacy w wieku 18-26 lat mają problemy ze wskazaniem swojego miejsca na rynku
pracy. Gdy myślą o przyszłości, czują się zagubieni, nie wiedzą, gdzie i jak szukać informacji,
a co czwarty ciągle nie ma pomysłu „na siebie”, co oznacza, że ci młodzi ludzie nie wiedzą,
jaką pracę chcą wykonywać i jak ma wyglądać ich ścieżka rozwoju zawodowego. Wszystkie
te informacje dotyczą wyników badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w 2019 roku. Potwierdzają je statystyki PUP w Malborku. Coraz trudniej
aktywizować młode osoby, bo brakuje im kompetencji podstawowych i kluczowych, a nawet
chęci i motywacji do pracy. Boją się wyzwań, a status osoby bezrobotnej wydaje im się często
wygodną ucieczką od niebezpieczeństwa porażki. Coraz wyraźniej widać, że to pokolenie ma
inne priorytety niż millenialsi czy pokolenie X. Praca nie jest dla nich podstawą samooceny.
Wysoko cenią sobie natomiast wygodę, udane życie osobiste, czas na odpoczynek
i satysfakcję z finansów. Zderzenie tych potrzeb z oczekiwaniami formułowanymi przez
pracodawców jest dużym wyzwaniem dla pracowników urzędów pracy.
W okresie dobrej koniunktury gospodarczej (np. w 2017), gdy coraz trudniej było pozyskać
nowego pracownika, pracodawcy jako najbardziej potrzebne kompetencje wskazywali te,
które określane są jako „miękkie”. Niestety, najmłodsi kandydaci często nie mają ich
rozwiniętych na wymaganym poziomie. Urzędy pracy – mimo ograniczeń ustawowych –
mają możliwość realizacji ciekawych projektów pilotażowych i specjalnych, co oznacza, że
mogłyby wspomóc rozwój potrzebnych kompetencji, ale… młodzi ludzie nie garną się do
korzystania z takiego wsparcia. PUP w Malborku wskazuje, że problemem jest brak zaufania
młodzieży do publicznych instytucji rynku pracy, niezrozumienie roli i kompetencji urzędów,
a nawet brak podstawowej wiedzy o rynku pracy.
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Najpierw młodzi ludzie wybierają zawód, który nie jest dostosowany do ich predyspozycji
i o którym niewiele wiedzą. Potem nie mogą znaleźć lub utrzymać pracy i zostają sami
z brakiem informacji np. o możliwościach zmiany kwalifikacji i zdobycia nowego
doświadczenia zawodowego. Nie kierują swoich kroków do urzędów pracy, bo te instytucje
kojarzą im się tylko z zamieszczanymi na stronie ofertami zatrudnienia.
PUP w Malborku postawił sobie bardzo ambitne cele:
 dotarcie z ofertą instytucji rynku pracy do osób młodych;
 zainteresowanie młodego pokolenia działaniami podejmowanymi przez ten Urząd;
 zwiększenie zaufania młodzieży do instytucji rynku pracy;
 zmotywowanie do aktywności, doskonalenia umiejętności i wychodzenia z inicjatywą.
Działania PUP w Malborku zostały skierowane do osób w wieku 18-26 lat, zarówno uczących
się w szkołach ponadpodstawowych, jak i pozostających bez pracy.
I. Gra miejska
Autorska gra opracowana przez ekspertów PUP w Malborku ma przede wszystkim promować
przedsiębiorczość i rozwijać kompetencje kluczowe uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zamiast prelekcji i wykładów organizowana jest zespołowa rywalizacja, która bardzo ułatwia
przekazywanie wiedzy i sprzyja rozwojowi umiejętności. Każda drużyna wykonuje trzy
zadania.
Zadanie 1: Młodzi górą!
Drużyny miały za zadanie pozyskać fundusze na zorganizowanie Młodzieżowego Dnia
Przedsiębiorczości.
W pierwszym etapie (materiał przesłany wcześniej do szkół) zadanie polegało na
przygotowaniu prezentacji, która powinna przekonać przedstawicieli firm do sfinansowania
części kosztów organizacji Młodzieżowego Dnia Przedsiębiorczości. Drugi etap polegał na
przedstawieniu jej potencjalnemu sponsorowi. Prezentacja miała formę ustnej wypowiedzi
(bez wspierania się programem PowerPoint). Można było natomiast używać np. rekwizytów.
Czas każdej drużyny to 5 minut. Potem pytania zadawali członkowie jury odgrywający role
sponsorów (m.in. dyrektor PUP, przedstawiciel urzędu miasta i starostwa powiatowego). Ich
zadaniem było poddawanie w wątpliwość, że organizator wydarzenia zapewni sponsorom
korzyści odpowiadające ich potrzebom.
Jako bonus każda grupa mogła wykorzystać 15 minut na przygotowanie plakatu, który miał
promować przedsięwzięcie (otrzymała niezbędne materiały: papier, mazaki, kredki itp.).
Kryteria oceny tego zadania:
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struktura wypowiedzi;
kompleksowość argumentacji;
sposób przekazywania informacji;
wizualny projekt przedsięwzięcia.

Zadanie 2: Cóż za historia!
To zadanie pozwala ocenić kreatywność uczestników.
Każda drużyna miała za zadanie ułożyć logicznie zbudowane i łatwe do zrozumienia
opowiadanie. Nie ma znaczenia, czy historia będzie oparta na faktach, czy wymyślona – musi
mieć sens. Wprowadzono jednak dodatkowe utrudnienie. Uczestnicy musieli wpleść do
opowiadania jak najwięcej słów i określeń wymienionych poniżej. Mogli swobodnie podążać
za swoją wyobraźnią! Oto wymagane słowa:
















zeszyt
rynek pracy
paralotnia
pracodawca
czas
pióro
rajd rowerowy
rozmowa kwalifikacyjna
drzwi
herbata
indyk
dojazd
koza
klucz
kot

Czas na przygotowanie historii to 20 minut, a na jej prezentację – 5 minut.
Kryteria oceny tego zadania:
 oryginalność pomysłu;
 wykorzystanie słów kluczowych;
 struktura wypowiedzi.

Strona | 43

Zadanie3: Zapraszamy inwestorów
Zadanie ułatwia ocenę poziomu rozwoju umiejętności planowania i ćwiczy elastyczność
w działaniu. W pierwszym etapie (informacja została przesłana do szkól wcześniej) drużyny
otrzymały za zadanie opracowanie programu wizyty:
Zadanie polega na opracowaniu planu wizyty zagranicznych inwestorów w waszym mieście.
Wizyta będzie trwała dwa dni. Program powinien umożliwiać poznanie wszystkich
najważniejszych atutów gospodarczych miasta, ale także należy przewidzieć czas na atrakcje
turystyczne. Waszym celem jest takie zaprezentowanie miasta, by inwestorzy chcieli utworzyć
swój oddział właśnie tu. Prosimy o uzasadnienie wyboru poszczególnych punktów programu.
W trakcie trwania drugiego etapu, tuż przed prezentacją swojego programu, każda z drużyn
otrzymała informację o konieczności wprowadzenia zmian:
Z przyczyn od nas niezależnych czas pobytu inwestorów w waszym mieście wyniesie tylko
jeden dzień. Prosimy, przedstawcie nam zmieniony plan. Pamiętajcie, że podstawowe cele
stawiane przy realizacji zadania, nie uległy zmianie. Poinformujcie jury, z jakich punktów
pierwotnego planu zrezygnowaliście i dlaczego dokonaliście takiego wyboru?
Grupa – w obecności członków jury – zastanawia się, jakie zmiany wprowadzić do planu. Ma
na to 10 minut. Po upływie tego czasu kolejne 10 minut jest przeznaczone na prezentację
i odpowiedzi na zadawane pytania.
Kryteria oceny tego zadania:
 efektywne wykorzystanie czasu;
 przygotowanie zmiany planu;
 uzasadnienie wyboru miejsc zgodnie ze wskazanym celem.
Przedstawiona gra została rozegrana w Malborku po raz pierwszy w 2019 roku podczas
Tygodnia Przedsiębiorczości. Wzięło w niej udział 20 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
Zgłoszenie konkursowe nadesłane przez PUP w Malborku w 2020 roku zawiera również
szczegółowy opis gry planszowej, która m.in. pozwala młodym ludziom poznać ofertę
instytucji rynku pracy i nabrać zaufania do jakości udzielanego w nich wsparcia.
Wszystkie instytucje zainteresowane wykorzystaniem tego pomysły w swojej działalności,
uprzejmie prosimy o informowanie, że gra została opracowana przez Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku.
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Świadomy wybór
poznaj powody, dla których warto korzystać
z usług urzędu pracy

Gra planszowa

Ukończyłeś/łaś edukację. Chcesz się usamodzielnić, opuścić dom rodzinny i odciąć
przysłowiową pępowinę.
Zapadła decyzja:
„IDĘ NA SWOJE”. Na początku oczywiście wynajęte M1, bo przecież nie mam żadnych
środków finansowych, chyba że policzyć miesięczne kieszonkowe od rodziców. Do tego
minie trochę czasu zanim osiągnę zdolność kredytową.
Jedno jest pewne - muszę zacząć zarabiać!
A może znajdę pomysł na jakiś intratny biznes, który przyniesie mi miliony? SUPER!!!!
…….. ale też muszę mieć jakieś środki na start. Niestety(: ten pomysł odpada…
Ale w sumie, to czym się przejmować? W końcu skończyłem/łam renomowaną uczelnię. No
tak, ale ze mną skończyło ją 257 studentów (nie wspomnę o poprzednich rocznikach)...
Trudno, muszę zdać się na to, co przyniesie mi los
Ale czy tak jest rzeczywiście?
Mamy nadzieję, że nasza gra przekona Cię do tego, że:
„los to wymówka dla tych, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne życie” 1

1

Guillaume Musso
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W tej grze obowiązują tylko dwie proste zasady:
1. Poruszasz się w lewą stronę, zgodnie z liczbą oczek wyrzuconych na kostce.
2. Jeżeli znajdziesz się na polu oznaczonym cyfrą, wypełniasz polecenie zapisane w
instrukcji.

Startujemy!

Instrukcja:
1. Rozpocząłeś/łaś poszukiwanie pracy od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
(PUP). Doradca klienta przedstawił Ci kilka ofert pracy odpowiadających Twoim
kwalifikacjom. W ciągu jednego dnia umówiłeś/łaś się na 2 rozmowy kwalifikacyjne.
Masz dodatkowy rzut kostką! Idziesz do przodu, a Twoi rówieśnicy kolejny dzień
zaczynają poszukiwanie ciekawych ofert pracy od hasła „Zacznę od jutra”.
2. Złożyłeś/łaś CV i list motywacyjny na wymarzone stanowisko pracy. Niestety, nie
zostałeś/łaś zaproszony/na do kolejnego etapu rekrutacji. Okazało się, że Twoje CV
nie spełniało podstawowych kryteriów. Teraz żałujesz, że nie skorzystałeś/łaś z oferty
doradcy zawodowego z PUP i warsztatów grupowych z rekruterem. Wracasz na
start! Rozpoczynasz poszukiwanie zatrudnienia od nowa.
3. Druga wizyta w urzędzie i oferta pracy „jak stworzona dla ciebie” – specjalista ds.
sprzedaży z biegłym angielskim i niemieckim – musiałbyś/musiałabyś tylko
podszkolić obsługę Excela. Możliwość sfinansowania kursu oferuje ci PUP pod
warunkiem uzyskania deklaracji zatrudnienia od przyszłego pracodawcy. Zarząd firmy
decyduje się zaryzykować. Okazuje się to strzałem w „10”. W ciągu kolejnych 3 lat
awansujesz na stanowisko kierownicze. Masz wszystkie wymagane kompetencje do
pracy z ludźmi, wspierania ich i skutecznego zarządzania podziałem zadań. Masz
dodatkowy rzut kostką!
4. Brawo Ty!! Wahałeś/łaś się, a jednak było warto. Odwiedziłeś/łaś Targi Pracy –
dostałeś/łaś pierwszą pracę. Do tego jest to duża, renomowana firma, w której masz
szansę na rozwój zawodowy. Idziesz do przodu – masz dodatkowy rzut kostką!
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5. Masz zbyt duże wymagania! Posiadasz wprawdzie wykształcenie kierunkowe, ale nie
masz jeszcze doświadczenia w zawodzie. Dziś dla pracodawców ważna jest wiedza,
umiejętności i kompetencje, nie papier. Pamiętasz Julkę z II grupy? Ona właśnie
kończyła w tej firmie staż finansowany ze środków PUP. Pokazała się z bardzo dobrej
strony. Przez 6 miesięcy otrzymywała jedynie stypendium w wysokości niespełna
1000 złotych, ale było warto. Ostatecznie, to jej zaproponowano pracę na tym
stanowisku. Ty wracasz do punktu wyjścia – czyli: Start!
6. Przestań szukać wymówek!!! Nie masz środków finansowych na dojazd do pracy,
którą Ci zaoferowano? Skorzystaj z refundacji oferowanej przez PUP. Z takim
podejściem będziesz stał/a w miejscu – i stoisz kolejkę!
7. Inicjatywność się opłaca. Znalazłeś/łaś pracę w Warszawie, na początek na okres 12
miesięcy. Będziesz zarabiał/a średnią krajową, ale będziesz pracował/a w zawodzie
i to w 4-gwiazdkowym hotelu. Nie można sobie wymarzyć lepszego startu. Nie masz
środków na rozpoczęcie tej nowej drogi zawodowej? Dzięki temu, że
zarejestrowałeś/łaś się w PUP możesz skorzystać z bonu na zasiedlenie. Bon to
bezzwrotna dotacja w wysokości 8 tysięcy złotych na podjęcie zatrudnienia
w miejscowości oddalonej co najmniej o 80 km lub 3 godziny drogi (w dwie strony).
Los ci sprzyja? Nie, po prostu podejmujesz dobre decyzje. Masz dodatkowy rzut
kostką!
8. Niestety, w twojej firmie dokonano zwolnień. Byłeś/łaś nowym pracownikiem,
jeszcze bez doświadczenia, musiałeś/łaś odejść. Zamiast zarejestrować się w PUP,
posiedziałeś/łaś trochę w domu, pojechałeś/łaś na wakacje i … koło nosa przeszła Ci
ciekawa oferta szkolenia organizowanego przez urząd. Miałbyś/miałabyś uprawnienia
SEP, które są wymagane w tym zawodzie. Cofasz się o 10 pól!
9. A co mi szkodzi? W końcu i tak siedzę w domu… Roboty jak nie było, tak nie ma.
Zapiszę się do tego projektu, może da mi jakiegoś POWERA, jak wskazuje jego
nazwa? W końcu oferują szkolenia, staże, wsparcie dla pracodawcy, który zdecyduje
się mnie zatrudnić. Nic nie tracę. Dobre decyzje zawodowe to połowa sukcesu –
Idziesz 5 pól do przodu!
10. Od 5 lat wychowujesz dziecko i zajmujesz się domem. To ważna praca, ale Ty
marzysz o rozwoju zawodowym i spotkaniach z ludźmi. Niestety, trudno po takiej
przerwie wrócić na rynek. Zawsze wydawało ci się w prostej kalkulacji finansowej, że
to się nie opłaca. Mogłeś/łaś zrobić tak, jak Ada i skorzystać z refundacji kosztów
opieki nad dzieckiem oferowanej przez PUP w ciągu pierwszych 6 miesięcy od
Strona | 47

podjęcia zatrudnienia. Po okresie próbnym Ada dostała podwyżkę. Dziś pracuje już na
samodzielnym stanowisku i co najważniejsze - lubi swoją pracę, a obowiązki rodzinne
doskonale łączy z zawodowymi. Niestety, Twoja wiedza jest już nieaktualna. Cofasz
się o 10 pól!
11. Myślisz, że to fakt, że zarejestrowałeś/łaś się w PUP i jest możliwość skorzystania
z dofinansowania do Twojego wynagrodzenia, przekonał pracodawcę do wyboru
Twojej osoby? Tego się nigdy nie dowiesz. Masz dodatkowy rzut kostką!
12. Dobrze, że Magda przekonała Cię do rejestracji w PUP po zakończeniu zatrudnienia.
Zrobiłeś/łaś to dla świętego spokoju, a przecież dobrze wiedziałeś/łaś, że z Twoimi
kompetencjami zaraz znajdziesz następną pracę. I zobacz, warto było. Za podjęcie
zatrudnienia i samodzielne znalezienie pracy otrzymasz dodatek aktywizacyjny. Przez
połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci zasiłek. To będzie jakieś 6 miesięcy po
około 350,00 złotych, czyli 2100 złotych – ulicy nie leży. Masz dodatkowy rzut
kostką!
13. Słyszałeś/łaś, że Antek skorzystał z bonu na szkolenie oferowanego przez PUP. Mógł
wybrać firmę szkoleniową, z bonu sfinansował też koszty dojazdu, zakwaterowania
i badań lekarskich. Dodatkowo otrzymał stypendium szkoleniowe i oczywiście- nowe
uprawnienia. Żyć nie umierać! – Niestety, Ty nie potwierdziłeś/łaś gotowości
zatrudnienia w wymaganym terminie. Zostałeś/łaś wyrejestrowany/a z ewidencji osób
bezrobotnych i masz okres karencji trwający 120 dni. Taka szansa przeszła Ci koło
nosa!! Zastanów się, jak zamierzasz zrealizować swoje cele zawodowe przy takim
postępowaniu?. Pamiętaj, że musisz teraz zadbać o swoje ubezpieczenie – cofasz się
o 10 pól!
14. Skąd Krzysiek wiedział o takich możliwościach? Teraz „ma chody” u szefa, bo
pozyskał środki z PUP na szkolenie pracowników firmy. Pierwszy raz słyszałeś/łaś
o Krajowym Funduszu Szkoleniowym? Myślałeś/łaś, że urząd pracy wspiera tylko
bezrobotnych? Ale masz pecha!! – cofasz się o 5 pól! Pamiętaj, inicjatywność
wygrywa!!
15. Śniadanie biznesowe – czego to ludzie nie wymyślą. Ale szef każe, muszę iść.
Powiem Wam, że było całkiem rzeczowo. Nawiązałem/łam nowe kontakty biznesowe.
Nawet wspólnie z firmą z sąsiedniego miasta opracujemy projekt wdrożenia nowego
produktu na rynek. Co dwie głowy, to nie jedna. Dostałem/łam podwyżkę. Idę jak
burza. Masz dodatkowy rzut kostką!
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16. Doradca zawodowy uświadomił ci, że czas na ogromne zmiany w twoim życiu
zawodowym. Zdecydowałeś/łaś się otworzyć własny biznes. Masz do tego wszelkie
kompetencje. Złożyłeś/łaś wniosek o udzielenie dofinansowania na jego uruchomienie
i urząd przyznał ci jednorazowe bezzwrotne środki w wysokości 20 tysięcy złotych.
Nigdy nie byłeś/łaś tak szczęśliwy. Dzięki pozyskanym środkom możesz obniżyć cenę
produktu i wejść na rynek. Tak też się dzieje. W ciągu kolejnych 3 lat budujesz silną
markę na rynku. Masz dodatkowy rzut kostką!
17. Pewne jest to, że Twoja firma się rozwija, masz coraz więcej zleceń. Potrzebujesz
pracownika, ale przecież nie będziesz się z nim dzielił/a narzędziami.
Musiałbyś/musiałabyś zainwestować w sprzęt. Popatrz na Mateusza, który skorzystał
w PUP ze środków na doposażenie stanowiska pracy i refundacji w wysokości 20
tysięcy złotych. Pamiętaj, nowe stanowisko pracy musisz utrzymać przez minimum 24
miesięcy. Przemyśl tę decyzję – dajemy ci czas do namysłu – czekasz kolejkę!
18. Ukończyłeś/łaś „prawo administracyjne”, od 15 lat pracujesz na stanowisku inspektora
w urzędzie, jesteś wypalony/na zawodowo. Jak wygląda dziś Twoje życie? Dompraca, praca-dom… Wszyscy powtarzali ci, że najlepiej pracuje się na państwowej
posadzie. Może gdybyś 20 lat temu rejestrując się w PUP skorzystał/a z rad doradcy
zawodowego, który na podstawie przeprowadzonego testu kompetencji zasugerował ci
przekwalifikowanie, byłbyś/byłabyś dziś w innym punkcie rozwoju zawodowego?
Zastanów się, doskonale znasz języki, posiadasz uprawnienia do ich nauki, masz w
sobie ogrom cierpliwości i do tego potrafisz przekazywać wiedzę. Od zawsze twój
dom pełny jest „cudzych” dzieciaków, kolegów i koleżanek twoich dzieci. Potrafisz
budować wspaniałą atmosferę. Minąłeś/łaś się z powołaniem. Cofasz się o 10 pól!
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Działania, które przedstawił w 2020 roku PUP w Malborku nie wymagają dodatkowych
nakładów technicznych, organizacyjnych czy kadrowych. Każda instytucja może wykorzystać
te pomysły wprowadzając do nich zmiany, które wynikają z lokalnych uwarunkowań
i potrzeb. Trzeba jednak podkreślić, że wdrożenie takich działań może zakończyć się
sukcesem tylko wówczas, gdy podejmowane są z dużą chęcią i zaangażowaniem
pracowników. Konieczne dla powodzenia jest także zorganizowanie sprawnej współpracy
m.in. ze szkołami, instytucjami miejskimi i pracodawcami. Lepsze przygotowanie młodzieży
do przejścia z systemu edukacji do zatrudnienia jest w interesie wszystkich tych podmiotów.
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Porozmawiajmy o rynku pracy – kampania informacyjna prowadzona
na Facebooku
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku - Nagroda główna w IV edycji konkursu
„Lider Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
To kolejna praktyka bezpośrednio związana z sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19.
PUP w Rybniku prowadzi na Facebooku kampanię informacyjną o rynku pracy. Urząd
wykorzystuje atrakcyjne grafiki, a informacje i plakaty starannie dopasowuje do oczekiwań
młodego odbiorcy. Bardzo ciekawą propozycją jest też dostępna na FB gra edukacyjna
nawiązująca do hashtagu #zostanwdomu. Upowszechniane w tej grze są różne informacje o
rynku
pracy,
w
tym
opracowana
przez
Fundację
POLPROM
strona
www.maparynkupracy.pl. Dziękujemy
 kancelaria@rybnik.praca.gov.pl

Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 sprawiły, że świat on-line i media
społecznościowe stały się naturalnym środowiskiem aktywności szkół, instytucji, firm
i organizacji. Młodzi ludzie jeszcze przed koronawirusem dobrowolnie rezygnowali
z bezpośrednich kontaktów i żyli ze smartfonem w ręku. Teraz te dwa światy się spotkały.
Dlatego z każdym dniem trwania pandemii wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów rynku
pracy przygotowanych do udzielania wsparcia informacyjno-psychologicznego
z wykorzystaniem nowych technologii.
Adresatami kampanii informacyjnej prowadzonej przez PUP w Rybniku są głównie młodzi
ludzie w wieku 18-30 lat, którzy w warunkach zupełnie nowych ograniczeń próbują stawiać
swoje kroki na rynku pracy.
Kampania polega na systematycznym publikowaniu postów na Fanpage’u Urzędu
z wykorzystaniem oryginalnych grafik, zapisów wideo poświęconych tematyce rynku pracy
dla osób młodych oraz na upowszechnianiu informacji za pomocą ulotek, plakatów
i biuletynów, które są atrakcyjne dla młodych odbiorców zarówno ze względu na treść, jak
i szatę graficzną.
Sprawny przepływ informacji na linii urząd – klient zapewnia czat z konsultantem, który jest
dostępny przez Messenger. Osoba zainteresowana wsparciem otrzymuje od doradcy rzetelne
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informacje o usługach świadczonych przez urząd i wskazówki dotyczące postępowania
w danej sprawie.
Jednym z przykładów działania on-line jest gra edukacyjna, która stanowi element kampanii
i została opublikowana na Fanpage’u. Pomysł opracowania takiej atrakcji zrodził się w czasie
najostrzejszych restrykcji i nawiązuje do hashtagu #zostanwdomu. Szczegółowe informacje
o grze przedstawiamy poniżej.
Gra jest źródłem wiedzy zawodoznawczej, pokazuje możliwości korzystania z przydatnych
zasobów internetowych, takich jak Mapa Karier, Mapa Rynku Pracy, Zielona Linia, Wortal
Publicznych Służb Zatrudnienia itp. Zawiera wskazówki, które kierują graczy do stron
internetowych z testami predyspozycji zawodowych oraz informacjami o rynku pracy.
PUP w Rybniku stara się upowszechniać informacje dotyczące swojej działalności
w kreatywny sposób, wzbudzający zaufanie odbiorcy i zawierający jasne przesłanie. Z myślą
o młodych ludziach został przygotowany spot Urzędu Skomponuj swoją przyszłość zawodową
z autorskim podkładem muzycznym, obrazem i treścią. Jego celem jest przede wszystkim
dotarcie z informacją o dostępnych instrumentach rynku pracy oraz motywowanie odbiorcy
do podejmowania wyzwań i przełamywania barier.
Warto podkreślić rolę animowanego tła na Fanpage’u Urzędu, które przedstawia kompas.
Cykliczne posty motywacyjno-doradcze wyjaśniają tę metaforę. Uświadamiają młodym
ludziom, że zawsze mogą liczyć na wsparcie pracowników Urzędu, którzy wskażą
odpowiednią drogę. Działania te są uzupełnieniem poradnictwa zawodowego, pomagającego
w dokonaniu samooceny, poznaniu swoich możliwości i podjęciu właściwej decyzji
w procesie planowania kariery zawodowej.
Na stronie: www.rybnik.praca.gov.pl dostępne są publikacje Urzędu m.in. bezpłatne e-booki:
W drodze do sukcesu. Poradnik pozytywnego myślenia oraz Zainspiruj się do pracy, które
pokazują aktualne trendy panujące na rynku pracy. Z kolei zawarte w artykułach porady z
zakresu psychologii i doradztwa zawodowego pomagają w kreowaniu pozytywnego
wizerunku, który ma wpływ nie tylko na życie osobiste, ale także na karierę. E-booki
stanowią inspirację do działania i zachęcają do postawienia pierwszego kroku na drodze do
sukcesu życiowego.
Uzupełnieniem kampanii prowadzonej na Facebooku jest cykl spotkań informacyjnych
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Trzeba bowiem pamiętać, że wiele osób nadal nie
posiada dostępu do Internetu lub – w związku z trwającą pandemią – z różnych powodów ma
trudności z dotarciem do Urzędu.
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Właśnie z myślą o nich została zainicjowana nowa forma kontaktu, czyli cykliczne spotkania
informacyjne Porozmawiajmy o rynku pracy. Urząd organizuje je poza swoją siedzibą. Takie
spotkania i rozmowy są źródłem wiedzy dla młodzieży, osób bezrobotnych, poszukujących
pracy oraz pracodawców i przedsiębiorców. Uczestnicy korzystają z usług pośrednictwa
pracy oraz poradnictwa zawodowego, mogą zapoznawać się z ofertami pracy oraz różnymi
formami wsparcia realizowanymi przez Urząd, uzyskać informacje o sposobach poszukiwania
pracy i odkrywać nowe możliwości rozwoju zawodowego.
Kampania informacyjna realizowana głównie poprzez Fanpage na Facebooku sprawia, że
Urząd coraz skuteczniej dociera z informacją do szerokiej grupy młodych odbiorców. Z kolei
przed młodymi klientami otwierają się szersze możliwości uzyskania potrzebnych informacji
i obrania właściwej ścieżki zawodowej. Wzrasta wiedza o usługach świadczonych przez
instytucje rynku pracy, szkoleniach zawodowych oraz opcjach rozwoju zawodowego.
Zarówno systematycznie prowadzona kampania, jak i cykliczne spotkania informacyjne
ułatwiają młodym ludziom poruszanie się po rynku pracy, pozwalają zrozumieć dynamikę
zmian, które na nim zachodzą oraz pomagają w projektowaniu przyszłości zawodowej
z uwzględnieniem uniwersalnych kompetencji, talentów oraz pasji.
Bardzo ważnym warunkiem powodzenia takiej kampanii jest staranne przygotowanie postów
i wszystkich materiałów z uwzględnieniem potrzeb młodego odbiorcy. Dotyczy to treści, ale
również sposobu przygotowania komunikatu językowego, szaty graficznej, jak i ścieżki
dźwiękowej. Oczekiwania tej grupy klientów są bowiem bardzo specyficzne. Warto jednak
podkreślić, że dobrze prowadzony fanpage, zachęca młode osoby do udostępnienia postów
i dzielenia się wiedzą o rynku pracy ze znajomymi.

Gra edukacyjna
Wszystkich naśladowców prosimy o zamieszczenie informacji na temat autora gry, którym
jest Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.
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Pytania
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Odpowiedzi do kart z pytaniami:
Numer pytania i
odpowiedź

Numer pytania i
odpowiedź

Numer pytania i
odpowiedź

Numer pytania i
odpowiedź

1 TAK

5 TAK

9 TAK

13 TAK

2 TAK

6 TAK

10 TAK

14 NIE

3 TAK

7 TAK

11 TAK

15 NIE

4 TAK

8 TAK

12 NIE

16 NIE
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Gdyńscy Doradcy Kariery – punkt konsultacyjny dla młodzieży
dokonującej wyborów edukacyjno-zawodowych
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni - Nagroda główna w IV edycji konkursu „Lider
Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
„Gdyńscy Doradcy Kariery” to bardzo ładnie opisana bardzo dobra praktyka. Jej istota
polega na szerokiej współpracy władz miasta, urzędu pracy i szkół. Na pytanie, czy lepiej
organizować spotkania z młodzieżą w szkołach, czy w urzędzie, czy może w specjalnie
w tym celu utworzonym punkcie, w Gdyni znaleziono jeszcze inną odpowiedź. Współpraca
zaczyna się w neutralnym, bardzo atrakcyjnym dla młodzieży miejscu. Po przedstawieniu
oferty i pokazaniu pierwszych korzyści, kolejne spotkania organizowane są w urzędzie.
Punkt konsultacyjny w Gdyni działa przede wszystkim dla uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych i średnich oraz ich rodziców. Oferta obejmuje zarówno spotkania
indywidualne, jak i grupowe. Polecamy naśladowanie takich działań!
 pup@pupgdynia.pl

Inicjatywa wyszła od PUP w Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek powołał specjalny Zespół
ds. Rozwoju Zawodowego, który tworzą przedstawiciele Urzędu Miasta, PUP, szkół
i fundacji. Eksperci pracują nad tym, by edukacja w Gdyni odpowiadała na potrzeby
lokalnego rynku pracy, a młodzi ludzie wybierali zawody zgodnie ze swoimi
predyspozycjami. Pracami Zespołu kieruje wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna
Gruszecka-Spychała. Jednym z efektów dotychczasowych działań jest działalność punktu
konsultacyjnego dla młodzieży „Gdyńscy Doradcy Kariery”.
Rynek pracy wymusza na młodym człowieku stałe doskonalenie się, najlepiej w kilku
różnych dziedzinach jednocześnie. Wymaga elastyczności, dynamiczności, mobilności
i kreatywności. Wyznacznikami kariery zawodowej są obecnie kwalifikacje oraz szeroko
rozumiane kompetencje. Ukończenie uczelni wyższej nie daje gwarancji sukcesu. Ważne jest
również to, czy wybrany kierunek kształcenia jest zgodny z zawodowymi oczekiwaniami oraz
predyspozycjami i jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez pracodawców. Sytuację
dodatkowo komplikuje fakt, że nadal część wyborów zawodowych młodzież dokonuje
zgodnie z oczekiwaniami rodziców, którzy często kierują się własnymi doświadczeniami
i stereotypami. Chcą ułatwić dzieciom start w dorosłe życie i ustrzec je od błędów, ale
jednocześnie pozbawiają je prawa dokonywania własnych wyborów i realizacji marzeń.
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Praktyka skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz do ich rodziców, którzy często również potrzebują pomocy, by
prawidłowo wspierać swoje dzieci.
Cele działania:
 Zwiększenie dostępności indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
 Zwiększenie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, możliwości kształcenia oraz
zawodów przyszłości.
 Podniesienie poziomu rozwoju kompetencji rodziców w obszarze wspierania dziecka
w wyborze ścieżki edukacji i rozwoju zawodowego.
 Budowanie świadomości uczniów dotyczącej własnych predyspozycji zawodowych
i ich wpływu na satysfakcję z wykonywanej pracy.
 Promowanie usług poradnictwa zawodowego (nadal widoczna jest niska świadomość
możliwości korzystania z dostępnego wsparcia).
 Budowanie powiązań między edukacją i rynkiem pracy.
Punktem wyjścia do planowania działań była diagnoza Gdyńskiej Sieci Doradców
Zawodowych, która wskazała, że doradcy pracujący w szkole nie są przygotowani do
udzielania młodzieży wsparcia dostosowanego do trendów panujących na rynku pracy.
Z pomocą w tym zakresie mogli przyjść doradcy pracujących w PUP, ale… im
brakowało przygotowania do indywidualnej pracy z młodzieżą i prowadzenia
warsztatów dla rodziców na temat przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Ten problem został szybko rozwiązany i pracownicy PUP zostali przygotowani do takich
działań. Mogli spotkać się podczas konsultacji z nową grupą odbiorców. Należało tylko
dobrze wybrać miejsce takich spotkań.
Miejsce spotkania
Z naszych obserwacji wynika, że urzędy pracy znajdują argumenty dla udzielania wsparcia
młodzieży szkolnej zarówno na terenie urzędów, jak i szkół, a często również w miejscach
„neutralnych”. Wiele zależy od lokalnych uwarunkowań i wcześniej podejmowanych
działań. W szkole młodzież czuje się swobodniej, ale często trudno zapewnić odpowiednie
warunki do prowadzenia indywidualnych konsultacji. Wizyty w urzędach są źródłem
dodatkowego stresu (wynikającego z zupełnie nowego dla uczniów otoczenia) oraz łączą się
z potrzebą przełamania często niekorzystnego wizerunku PUP w oczach rodziców i samej
młodzieży.
Niektóre urzędy (np. Gdański Urząd Pracy, PUP w Zamościu) tworzą specjalne /ośrodki
poza swoimi murami. W ten sposób mogą zapewnić potrzebne warunki do świadczenia usług
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na najwyższym poziomie i jednocześnie „pominąć markę urzędu”. Takie miejsca nazywają
się zwykle bardzo przyjaźnie dla młodego człowieka i jego rodzica, np. Centrum Rozwoju
Talentów (Gdańsk), Klub Rozwoju Zawodowego (Zamość) czy Stołeczne Centrum Kariery
prowadzone klika lat temu przez Fundację POLPROM w Warszawie w partnerstwie
z Fundacją Fundusz Współpracy i Urzędem M. St. Warszawy.

PUP w Gdyni wybrał bardzo ciekawe rozwiązanie, które ma duży potencjał do
upowszechnienia, bo nie wymaga dużych nakładów finansowych ani organizacyjnych. Na
miejsce spotkań młodzieży, rodziców i doradców z PUP został wybrany gdyński INFOBOX –
miejsce nowoczesne, powszechnie znane i centralnie położone w mieście. Nie kojarzy się ani
ze szkołą, ani z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ani z urzędem pracy. Gdy informacje
wraz z zaproszeniami dotarły do dyrektorów gdyńskich szkół, a następnie do młodzieży
i rodziców, na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 odbywały się spotkania grupowe dla
rodziców. Podczas godzinnej prelekcji uczestnicy mogli poznać m.in.
 ofertę edukacyjną gdyńskich szkół;
 etapy ścieżek edukacyjnych;
 techniczne aspekty procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (przeliczanie
punktów, tworzenie listy preferencji);
 aktualną sytuację na rynku pracy.
Natomiast dwa razy w miesiącu (pierwszy i trzeci poniedziałek) w godz. 12.00-8.00
prowadzone są indywidualne sesje doradcze dla uczniów i rodziców. Pracownicy PUP
w Gdyni zapewniają indywidualizację wsparcia i podczas pierwszego spotkania (doradca –
uczeń – rodzic) podejmowane są decyzje o dalszych działaniach. Najczęściej omawiane są
takie tematy jak: ulubione przedmioty, wyniki w nauce, zainteresowania pozaszkolne, mocne
i słabe strony oraz ewentualne przeciwskazania do wykonywania niektórych zawodów.
Doradcy sprawdzają też, czy uczeń zna ofertę miejscowych szkół i czy potrzebuje wsparcia
podczas kolejnych sesji. Pozyskiwane informacje uzupełniane są testami preferencji
zawodowych. Taka analiza jest punktem wyjścia zarówno do dyskusji o ofercie szkół
i uczelni, jak i o sytuacji na rynku pracy. Doradcy pokazują też narzędzia (w tym
multimedialne), które pozwalają lepiej zapoznać się z zadaniami, jakie na co dzień wykonują
ludzie w danych zawodach.
Korzyści dla ucznia, które wiążą się z udziałem w takiej sesji, to m.in.:
 uzyskanie przystępnych wskazówek na temat tego, jak postępować przy wyborze
szkoły z uwzględnieniem własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań;
 poznanie oferty szkół;
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 zdobycie podstawowych informacji o rynku pracy dzisiaj i w przyszłości.
Korzyści dla rodziców to:
 większe umiejętności wspierania dzieci w wyborze szkoły;
 poznanie zasad rekrutacji do szkół i obsługi systemu Vulcan oraz najważniejszych
terminów i zasad tworzenia listy preferencji.
Co ważne, zdarza się, że przy okazji takich spotkań rodzice po raz pierwszy mają okazję
usłyszeć, jakie ich dzieci mają wizje przyszłej pracy. Dowiadują się, jaka postawa będzie
oznaczała najlepsze wsparcie dla młodego człowieka. Okazuje się, że zarówno wskazanie
dziecku jednego słusznego kierunku działania, jak i pozostawienie mu całkowitej swobody
w wyborze, to nie są najlepsze rozwiązania.
Jeżeli na koniec spotkania zainteresowane osoby dojdą do wniosku, że chciałyby uczestniczyć
w kolejnych sesjach, to są zapraszane do PUP w Gdyni. W takiej sytuacji stres związany
z wizytą w urzędzie jest ograniczony do minimum. Klienci wiedzą, czego mogą się
spodziewać po kolejnym spotkaniu, mają wyznaczony cel, wierzą w skuteczność takiego
wsparcia i idą na spotkanie z dobrze znanym im już doradcą. To jest doskonały sposób na
budowanie pozytywnego wizerunku urzędu pracy.
W INFOBOXIE pracownicy PUP w Gdyni. organizują również warsztaty dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
 „Moje mocne strony” to zajęcia nastawione głównie na poznanie kompetencji
współpracy w grupie, która jest oczekiwana przez coraz większą grupę pracodawców.
Scenariusz zajęć jest tak opracowany, by uczestnicy mogli również sprawdzić, jak
mają rozwiniętą umiejętność organizacji pracy i kreatywność.
 Z kolei warsztaty „Zawody przyszłości” to rodzaj quizu, który pozwala poznać branże
strategiczne w trójmieście oraz prognozy dotyczące rynku pracy. Uczniowie mają
okazję sprawdzić, czy ich wyobrażenia o rynku pracy są bliskie rzeczywistości.

Instytucje, które zechcą wdrożyć tę bardzo ciekawą praktykę, mogą wziąć pod uwagę również
włączenie do tematów zajęć ćwiczeń opisanych przez Fundację POLPROM
w „Kompleksowym zestawie narzędzi dla trenera umiejętności społecznych”. Warto
systematycznie pracować nad rozwijaniem tych umiejętności.
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Od Juniora do Seniora - warsztaty i spotkania z dziećmi, młodzieżą
szkolną oraz szkolnymi doradcami zawodowymi
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu - Nagroda główna w IV edycji konkursu „Lider
Aktywizacji Osób Młodych” (2020)
W tegorocznym zgłoszeniu zostały szczegółowo opisane doświadczenia z wykorzystania
narzędzia „Mapa karier” podczas zajęć z młodzieżą i szkolnymi doradcami zawodowymi.
Strona internetowa o tej nazwie zawiera m.in. opis około 600 zawodów. Urząd wcześniej
zadbał o to, by zapewnić przyjazne warunki do pracy z młodzieżą i przygotował osobną salę,
którą nazwano „Pracownia Projektowania Kariery”. Kolejnym krokiem było poszukiwanie
narzędzia, które będzie atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i dla szkolnych doradców.
Połączenie dobrych warunków pracy i atrakcyjnych narzędzi z wiedzą pracowników Urzędu
o lokalnym rynku pracy sprawiły, że oferta skierowana do szkół stała się bardzo atrakcyjna.
 sekretariat@pupzabrze.pl

Rozmowy z nauczycielami i uczniami pozwoliły doradcom zawodowym PUP Zabrze
sformułować następujące wnioski:
 młodzież ma ograniczoną wiedzę na temat zawodów, warunków pracy, wymagań
pracodawców, predyspozycji oczekiwanych na wybranych stanowiskach i zakresu
obowiązków;
 młodzi ludzie często przypadkowo dokonują wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 uczniowie mają bardzo małą wiedzę o dostępnych ścieżkach edukacji (formalnej
i nieformalnej) oraz możliwościach zdobywania kwalifikacji w określonym zawodzie;
 kandydaci do zatrudnienia nie wiedzą często, jakie są sposoby rekrutacji na określone
stanowiska;
 młodzież mało wie na temat możliwej ścieżki awansu w wybranym przez siebie
zawodzie;
 decyzje młodych ludzi dotyczące wyboru zawodu nie są podejmowane
z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
Z czego wynika opisana powyżej sytuacja? Przede wszystkich należy wskazać na:
 zbyt małą liczbę szkolnych doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach
oświatowych;
 niewystarczającą liczbę godzin przewidzianych na realizację programu szkolnego
poradnictwa zawodowego;
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 marginalne traktowanie preorientacji zawodowej w szkołach podstawowych;
 fakt, że funkcję doradcy zawodowego często pełnią nauczyciele w ramach
dodatkowych godzin.
Opisywana praktyka PUP Zabrze została przygotowana z uwzględnieniem zdiagnozowanego
problemu i w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez szkoły.
Pedagodzy i szkolni doradcy zawodowi zwracali się do PUP Zabrze z prośbą o:
 przeprowadzenie poza murami szkoły zajęć z zakresu preorientacji i orientacji
zawodowej dla różnych grup wiekowych;
 zapoznanie uczniów ostatnich klas szkół średnich z różnymi formami aktywizacji
i strukturą organizacyjną Urzędu,
 poszerzenie warsztatu pracy szkolnych doradców zawodowych o nowe narzędzia
doradcze.
Jednocześnie pracownicy Urzędu chcieli uczestniczyć w integracji środowiska i bliższej
współpracować z doradcami szkolnymi w celu propagowania preorientacji zawodowej
i całożyciowego poradnictwa zawodowego. Również w poprzednich latach PUP w Zabrzu
podejmował różne inicjatywy skierowane do młodych ludzi. Wspierał też nauczycieli
w przeprowadzaniu bardziej atrakcyjnych dla uczniów lekcji na temat rynku pracy.
Opisywana praktyka jest skierowana do dwóch grup odbiorców:
Jedną z nich stanowią uczniowie - doradcy zawodowi z PUP Zabrze postanowili dotrzeć
z informacją do większości szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (na terenie Zabrza
działa ponad 130 szkół). W zależności od wieku uczniów oraz oczekiwań nauczycieli
dostosowano program oraz czas trwania zajęć warsztatowych. Warsztaty dla młodzieży
odbywały się średnio dwa razy w tygodniu.
Druga grupa to szkolni doradcy zawodowi - doradcy zawodowi z Urzędu zorganizowali
szkolenie dla szkolnych doradców zawodowych (wzięło w nim udział 12 osób).
Każde działanie trzeba zacząć od planowania. W przypadku tej praktyki punktem wyjścia
była „Pracownia Projektowania Kariery”. To wyjątkowe miejsce, które powstało na terenie
Urzędu.
W dyskusji na temat skutecznego wspierania osób młodych często ścierają się opinie na temat
tego, gdzie najlepiej organizować zajęcia: w szkole? w urzędzie? a może w jeszcze innym
miejscu? Przeciwnicy zapraszania uczniów do urzędów najczęściej wskazują, że klimat
instytucji nie jest przyjazny dla młodzieży. PUP w Zabrzu pokazuje, że ten argument wcale
nie musi być zawsze prawdziwy.
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Sala szkoleniowa Urzędu została jakiś czas temu poddana liftingowi. Jest kolorowa,
przyjazna, inspirująca i niczym nie przypomina pomieszczenia biurowego ani sali lekcyjnej.
Doradcy zawodowi samodzielnie przygotowali projekt adaptacji pomieszczenia. Powstała
ciekawa mapy myśli w formie fototapety. Pokój jest nasycony kolorami i wyposażony w
nowoczesne meble oraz sprzęty – rzutnik i tablicę multimedialną. Już sama nazwa
„Pracownia Projektowania Kariery” zachęca do pracy i obiecuje ciekawe przeżycia.

Skoro PUP w Zabrzu dysponuje takim wnętrzem, to nadszedł czas na wpisanie do
harmonogramu ciekawych spotkań. Pod koniec 2019 roku jeden z doradców zawodowych
pracujących w Urzędzie, poszukując nowych informacji w celu uatrakcyjnienia warsztatu
pracy z dziećmi i młodzieżą, trafił na stronę internetową „Mapa Karier”. Jest to darmowe,
interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego. Na stronie znajdują się ciekawe opisy około
600 zawodów.
Najpierw przeprowadzono szkolenie z wykorzystania tego narzędzia dla doradców
zawodowych z placówek oświatowych oraz z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
w Zabrzu. Przy okazji, uczestnicy poznali strukturę działania Urzędu i nawiązali ciekawe
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kontakty zawodowe. Szkolenie prowadził przedstawiciel organizacji prowadzącej „Mapę
Karier”.
Potem przyszedł czas na wykorzystanie zdobytej wiedzy i organizację zajęć dla dzieci
i młodzieży. Zainteresowanie tą ofertą było bardzo duże.
Uczniowie (w zależności od wieku) otrzymali wiele interesujących informacji, które
przydadzą im się w wyborze ścieżki zawodowej i planowaniu kariery. Poznali nowe zawody
i zyskali inspirację do podejmowania ważnych decyzji. Podczas zajęć mogli zadawać pytania,
wyrażać opinię, uczestniczyć w dyskusji i wyciągać wnioski. Mieli też czas na nawiązanie
kontaktów i na refleksję. Osoby kończące edukację poznały różne formy wsparcia
dedykowanego absolwentom oraz dowiedziały się, jak mogą korzystać z oferty Urzędu.
Ta praktyka okazała się także kolejnym dobrym pomysłem PUP w Zabrzu na budowanie
wizerunku Urzędu, zwiększenie zaufania do jego oferty oraz zainteresowanie szkół
i młodzieży tematami dotyczącymi planowania kariery.
Szczegóły organizacyjne wdrożenia tego rozwiązania zostały przedstawione w poniższej
tabelce.

Miejsce

Czas

Liczba
uczestników

Wyposażenie/ Osoby
Sprzęt
odpowiedzialne

Osoby
obsługujące

Inne

SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Sala
konferencyjna
w PUP
4h
z dostępem
do zaplecza
sanitarnego
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12 osób

-4 stoły
-13 krzeseł
- telefon
- komputer
- dostęp do
Internetu
- rzutnik
- czajnik

- doradca
zawodowy
(organizacja)
- kierownik
działu
(koordynowanie
działań)
- pracownik
(pomoc w
zorganizowaniu
zaplecza)

- doradca
zawodowy
- trener/ osoba
prowadząca
- pracownik
do obsługi
- fotograf

-woda
-kawa
/herbata
-kubki

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Sala
konferencyjna
2h
w PUP

8 – 20 osób

- 4 stoły
- 8- 22 krzesła
- komputer
- dostęp do
Internetu
- szafa lub
wieszak,
- flipchart
- mazaki/
kredki
- klej/ taśma
klejąca
- materiały do
zajęć

Opcjonalnie:
- doradca
- doradca
- dyplom za
zawodowy
zawodowy
uczestnictwo
(organizacja/
(organizacja/
w zajęciach
przeprowadzenie przeprowadzenie
- gadżet
zajęć)
zajęć)
reklamowy
PUP

Opisywana praktyka, tak, jak prawie wszystkie prezentowane w tej publikacji, łączy się
z aktywną współpracą partnerską. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu przygotował wyjątkową
salę i zaangażował energię swoich pracowników oraz materiały. Jednak powodzenie
inicjatywy wymaga zaangażowania ludzi reprezentujących bardzo rożne podmioty. To
wspólne działania prowadzą do rezultatów, które opisaliśmy.

Partnerzy

Zakres współpracy

Mocne strony

Fundacja Katalyst Education

Oddelegowanie trenera /
przeprowadzenie szkolenia

Wiedza, narzędzie - „Mapa
karier”

Szkolni doradcy zawodowi/
wychowawcy, z którymi
nawiązaliśmy współpracę i
utrzymujemy kontakty

Rozpowszechnianie informacji
o wydarzeniu/ uczestnictwo
w szkoleniu

Szerokie kontakty na rynku
edukacyjnym

Szkoły podstawowe i średnie

Uczestnicy warsztatów

Chęci, aktywność, zaangażowanie

Poradnia PedagogicznoPsychologiczna

Uczestnictwo w szkoleniu

Inne spojrzenie na poradnictwo
zawodowe/ wymiana
doświadczeń
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Zakończenie

Jeżeli treści przedstawione w tej publikacji zaciekawiły Państwa, to naśladowanie jest mile
widziane! Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, to prosimy o kontakt z nami lub autorami
prezentowanych praktyk.
Zespół Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM
pracuje w godz. 09.00 – 17.00 w biurze, które mieści się w Warszawie, Al. Stanów
Zjednoczonych 51 lok. 106 B (I piętro)
W czasie ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 prosimy o wcześniejsze
zapowiedzenie wizyty. My też polubiliśmy pracę zdalną
Możecie Państwo kontaktować się z nami również mailowo:
biuro@polprom.org.pl
lub telefonicznie 22 6732209 lub 697695679

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl
oraz postów na Facebooku @fundacjapolprom
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