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Relacja z przebiegu XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie………"
21-27.10.2019.
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 oficjalnie zakończony! W ramach tegorocznego OTK-u doradcy
zawodowi, instytucjonalny pośrednik pracy przy udziale wielu partnerów z obszaru edukacji , biznesu i
kultury przygotowali ciekawą ofertę dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia oraz uczniów .
Wszystkie zaplanowane i zrealizowane działania promowały świadome podejmowanie decyzji
zawodowych, idee całożyciowego poradnictwa zawodowego.
NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Warsztaty pt. „Aktywnie i profesjonalnie – vademecum poszukującego pracy."
Data: 21 października 2019r.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pierwsze spotkanie to warsztaty pt. „ Aktywnie i profesjonalnie – vademecum poszukującego pracy " ,
które przeprowadziły Katarzyna Łazarska i Małgorzata Wirecka – Zemsta , doradcy zawodowi psychologowie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Spotkanie adresowane było do osób
młodych bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, którzy są na początku drogi zawodowej, mają małe
doświadczenie związane z poszukiwaniem pracy.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z sytuacją na współczesnym rynku pracy,
przedstawiono im trendy panujące na nim oraz zawody przyszłości. Kolejnym etapem zajęć było
poznanie sposobów aktywnego poszukiwania pracy ,a także efektywnych metod poszukiwania
odpowiedniego zatrudnienia przez Internet i portale pracy. Doradcy zawodowi starali się przekonać
młodych ludzi, że szansą na sukces zawodowy jest łączenie dobrze i świadomie wybranego zawodu z
ustawicznym poszerzaniem zdobytych umiejętności oraz rozwijaniem kompetencji miękkich. Szczególną
uwagę młodzi powinni zwrócić na umiejętności komunikacyjne, pracę zespołową, elastyczność i
mobilność na rynku pracy.
Warsztaty pt. „Profesjonalnie, z pasją, bez stresu – jak zaplanować karierę zawodową."
Data: 21 października 2019r.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza, klasy III uczestniczyli w
warsztatach zatytułowanych „Profesjonalnie, z pasją, bez stresu – jak zaplanować karierę zawodową".
Warsztaty prowadzone były przez psychologów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – Panią
Katarzynę Łazarską oraz panią Małgorzatę Wirecką - Zemstę.
Tematyka zaproponowana przez prowadzące wpisywała się w oczekiwania młodzieży, która znajduje się
w bardzo ważnym momencie swojego życia jakim jest egzamin maturalny i podejmowanie decyzji
odnośnie dalszej nauki oraz przyszłości zawodowej.
Doradcy zawodowi podkreślali , że młodzież aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.
Szczególnie zainteresowały ich tematy dotykające problemu radzenia sobie ze stresem i motywacji.
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Prowadzące podkreślały, że kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych, trenowanie
umiejętności interpersonalnych w bezpiecznym środowisku jest ważne na każdym etapie życia i rozwoju
człowieka.
Spotkanie z przedstawicielem Centrum Kształcenia Ustawicznego
Data: 21 października 2019r.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Klamrą wiążącą oba warsztaty było spotkanie z pracownikami Centrum Kształcenia Ustawicznego –
Panią Dyrektor dr Anetą Pierścińską – Maruszewską i Panią Wicedyrektor mgr Donatą Kulczycką które
opowiadały o całożyciowym kształceniu i możliwościach zdobywania kompetencji zawodowych,
potwierdzenia swoich umiejętności poprzez kursy kwalifikacyjne , szkolenia oraz naukę w szkole dla
dorosłych. Prelegentki opowiadały jak można połączyć życie zawodowe z kształceniem, w jaki sposób
wybierać kierunki kształcenia. Podkreślały istotną rolę talentów ludzkich, które powinny stanowić
podstawę wyborów zawodowych .
Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data: 22 października 2019r.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
22 października doradczynie zawodowe Anna Bugajska i Agnieszka Chuchała przeprowadziły warsztaty
pt. „Edukacja dla dorosłych a rynek pracy" ,dla osób bezrobotnych, z zakresu planowania kariery
zawodowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ideą całożyciowej edukacji , odkryć swoje
zasoby zawodowe, talenty, spróbować przełożyć swoje pasje i zainteresowania na planowanie dalszej
edukacji , przyszłości zawodowej.
Warsztaty zapoczątkowało spotkanie z instytucjonalnym pośrednikiem pracy Panem Pawłem Gulińskim
, który zapoznał uczestników z zasadami funkcjonowania lokalnego rynku pracy . Uczestnicy spotkania
mieli okazję podyskutować na temat sposobów poszukiwania pracownika przez pracodawcę, najczęściej
pojawiających się ofert pracy, oczekiwań pracodawców w stosunku do osób ubiegających się o pracę.
Gośćmi byli przedstawiciele biznesu Panowie Krystian Tuchowski i Klaudiusz Łatkowski właściciele firmy
ON - OFF . Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z przedsiębiorcami na tematy związane ze
specyfiką prowadzenia własnego biznesu, czym należy kierować się przy wyborze tego rodzaju
aktywności zawodowej . Mogli przekonać się , że własny biznes to bardzo często realizacja pasji
osobistych w sferze zawodowej.
Podsumowaniem tego obfitującego w różne wydarzenia dnia było spotkanie z przedstawicielkami szkoły
dla dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Panią Wicedyrektor Martyną Sikorską i Karoliną
Bełczowską, które przedstawiły profil swojej szkoły oraz opowiedziały o szansach , które daje ich oferta
edukacyjna na rozwijanie pasji i talentów w zgodzie z tendencjami panującymi na rynku pracy.
Spotkanie z doradcami zawodowymi Warsztaty : Świat zawodów przyszłości na rynku pracy
Pokaz zajęć praktycznych -zawody: fryzjer ,mechanik samochodowy
Data: 23 października 2019r.
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Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Warsztaty poprowadzone przez p. Annę Bugajską i p. Agnieszkę Chuchałę miały na celu przygotowanie
uczniów do świadomego wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej. „Pasja, profesja, powołanie
…" to myśl przewodnia spotkania. W trakcie trwania tygodnia kariery uczniowie klas IV technikum w
zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik pojazdów samochodowych zapoznali zaproszonych
uczniów klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marszałka J. Piłsudskiego ze specyfiką
zawodów , w których kształcą się w szkole ponadpodstawowej. Przedstawiciele poszczególnych klas
zaprezentowali ośmioklasistom prezentacje opisujące poszczególne zawody oraz odpowiadali na pytania
dotyczące nauki i specyficznych uwarunkowań charakteryzujących zawody fryzjera i mechanika
samochodowego.
Przekonywali, że odpowiedni wybór zawodu, adekwatny do predyspozycji młodego człowieka oraz
wymagań rynku pracy może być pasją, którą rozwija się przez całe życie.
Podsumowaniem części warsztatowo – wykładowej były pokazy zajęć praktycznych -zawody: fryzjer ,
mechanik samochodowy . Uczniowie technikum przygotowali na warsztatach szkolnych szereg pokazów
zawodowych min.: kreacja fryzur – ósmoklasistki wyszły z prezentacji z nowymi fryzurami, wymiana
ogumienia, obsługa urządzeń sterowanych numerycznie, czytanie rysunku technicznego oraz przegląd
pojazdu samochodowego. Zaprezentowali tym samym szereg swoich umiejętności oraz wykazali się
pełnym profesjonalizmem jak przystało na wykwalifikowanych fachowców.
Wizyta w Ostrowieckim Browarze Kultury
miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data: 24 października 2019r.
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
24 października to dzień , w którym doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z uczniami
pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza mieli okazję gościć w
miejscu , które jest skarbnicą wytworów ludzkich wynikających z talentów i pasji. Wizytę w
Ostrowieckim Browarze Kultury rozpoczęło spotkanie z psychologiem na temat „Osobowościowych
uwarunkowań wyborów zawodowych", które poprowadziła Pani Katarzyna Foryś .
Kontynuacją były warsztaty poprowadzone prze doradców zawodowych pod tytułem „Planowanie
kariery zawodowej - Świat zawodów przyszłości na lokalnym rynku pracy" . Doradczynie udzieliły
młodzieży wskazówek jak zaplanować swoją karierę. Spotkanie z osobą , która pasje realizuje w pracy
zawodowej to podsumowanie dnia poświęconego planowaniu kariery w oparciu o własne zasoby,
talenty i zainteresowania. Pani Lidia Żak , doradca zawodowy z MCK , poprowadziła warsztaty , podczas
których w niesztampowy sposób , poprzez zabawę i rywalizację młodzież mogła odkryć swoje zasoby
osobiste ,talenty , kompetencje , które w przyszłości może wykorzystać do planowania ścieżki
edukacyjnej czy zawodowej.
Warsztaty z planowania kariery zawodowej
Data: 25 października 2019 r.
Miejsce: Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Finalne działanie w dniu 25 października , w ramach OTK, doradcy zawodowi PUP zorganizowali w
Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przeprowadzili warsztaty skierowane do osób ,
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które przez długi czas nie miały kontaktu z rynkiem pracy – wychowanków Zakładu Poprawczego w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Doradczynie zawodowe zapoznały uczestników warsztatów z wymogami
pracodawców i zasadami funkcjonowania rynku pracy .Pokazały jakie kompetencje kluczowe powinien
posiadać pracownik idealny ,czyli kogo poszukują pracodawcy oraz jak dokonać analizy talentów i
mocnych stron pod kątem planowania kariery zawodowej i stworzenia dobrego planu działania oraz
wcielenia go w życie. Uczestnicy obejrzeli film dotyczący zawodów przyszłości i rozwijającej się w
gospodarce 4.0 robotyce ,automatyce oraz branży teleinformatycznej. Wychowankowie chętnie
analizowali informacje , zadawali pytania . Po przeprowadzonej dyskusji wyciągnęli wnioski z
przeprowadzonych warsztatów. Omówione zostały także usługi rynku pracy ,działania realizowane na
rzecz przeciwdziałania bezrobociu . Doradczynie zawodowe przedstawiły programy unijne i instytucje
rynku pracy ,przybliżyli wychowankom Zakładu Poprawczego idee pośrednictwa pracy i możliwości
zatrudnienia za granicą . Starali się przekonać uczestników spotkania dlaczego podwyższanie lub
uzupełnia nie kwalifikacji zawodowych przez naukę ,ukończenie szkoleń zawodowych może pomoc w
aktywnym poszukiwaniu pracy .Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze ,a nawiązana współpraca z
Zakładem Poprawczym zaowocuje pomocą młodzieży w kolejnych latach.
Dzień pierwszy - galeria
Dzień drugi - galeria
Dzień trzeci - galeria
Dzień czwarty - galeria
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