Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Zawodowego – udało się osiągnąć coś,
co innym wydawało się niemożliwe

Porozumienie w sprawie zawiązania Paktu w listopadzie 2007 roku podpisało
57 instytucji z terenu naszego województwa, w tym wojewódzki i powiatowe urzędy pracy,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Kuratorium Oświaty, Warmińsko- Mazurska
Wojewódzka Komenda OHP, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Wojskowy
Ośrodek Aktywizacji

Zawodowej, instytucje szkoleniowe oraz

liczne organizacje

i stowarzyszenia zajmujące się problematyką poradnictwa zawodowego. Obecnie w Pakcie
współpracuje ze sobą 60 instytucji, placówek i organizacji.
Pomysł zintegrowania działań i skoncentrowania ich wokół poradnictwa zawodowego zrodził
się z wyjątkowo trudnej sytuacji naszego regionu spowodowanej od lat wysokim
bezrobociem. Głównym celem utworzenia, a następnie funkcjonowania tego partnerstwa było
zintegrowanie środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów związanych
z doradztwem zawodowym w województwie poprzez współpracę instytucji rynku pracy
i edukacji zajmujących się poradnictwem zawodowym i informacją zawodową, a także
połączenie sił, pomysłów i działań prowadzących do podniesienia jakości i efektywności
poradnictwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim. Była to pierwsza
w Polsce taka inicjatywa, która skupiła wiele różnorodnych instytucji wokół poradnictwa
zawodowego.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w trakcie ponad czterech lat współpracy
udało się nam wszystkim wypracować wysokie standardy poradnictwa zawodowego
świadczonego na Warmii i Mazurach, dzięki którym tysiące mieszkańców naszego regionu
skorzystało z wielu ciekawych wydarzeń. Wspólnie zorganizowaliśmy już trzy edycje
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Organizowaliśmy targi pracy,
konferencje, panele, spotkania, warsztaty i konkursy. Dzięki dobrej współpracy nigdy nie
brakowało pomysłów ani odbiorców naszych wydarzeń. Ze wszystkich zorganizowanych
przez nas przedsięwzięć skorzystało w ciągu czterech lat ponad 35 000 osób – mieszkańców
naszego województwa.

Utworzyliśmy internetową bazę zasobów poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej www.doradca.up.gov.pl. Portal zawiera wiele informacji, wskazówek i porad
niezbędnych w planowaniu kariery zawodowej oraz poszukiwaniu pracy, z których rocznie
korzysta ponad 9 000 osób. Strona internetowa umożliwia również doradcom zawodowym
współpracującym w Pakcie wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, dzięki aktywnemu
Forum oraz korzystanie z wypracowanych narzędzi i technik – dzięki zakładce „Podzielmy
się”.
Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, wprawdzie
zainicjowany i koordynowany

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie to jednak

aktywność i zaangażowanie wielu innych instytucji i placówek.
Z wydarzeń zorganizowanych w 2012 roku w ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu
na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego: w dniach 6 – 8 lutego zorganizowaliśmy
szkolenie w zakresie „Doskonalenia umiejętności trenerskich”. W szkoleniu udział wzięło 26
doradców zawodowych zatrudnionych w instytucjach rynku pracy, placówkach oświatowych
oraz wojskowych z całego regionu Warmii i Mazur. Szkolenie odbyło się w Olsztyńskiej
Szkole Wyższej. Szkolili uprawnieni trenerzy WUP z Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej oraz z Instytutu Badawczo Szkoleniowego. OSW obok sal
szkoleniowych zaproponowało uczestnikom bezpłatne korzystanie z bazy noclegowej, wobec
tego jedynym kosztem, jaki ponieśli uczestnicy był koszt dojazdu i powrotu ze szkolenia.
Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo wysoko (na podstawie analizy ankiet
ewaluacyjnych oraz odbioru informacji zwrotnej). Doradcy zawodowi WUP zostali
poproszeni o kontynuację konkretnych modułów, co zaplanujemy do realizacji w 2012 roku.
Dzielimy się swoim doświadczeniem i kompetencjami aby tym samym zapewnić
wyższą jakość poradnictwa zawodowego, które kierujemy nie tylko do osób bezrobotnych,
poszukujących nowego zatrudnienia lecz do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, gdyż
doradcy zawodowi wspierają podejmowanie decyzji na każdym etapie rozwoju zawodowego,
począwszy od wyboru kierunków kształcenia szkół ponad gimnazjalnych na wspieraniu
aktywności społeczno-zawodowej osób starszych.
Zorganizowane wspólnymi siłami szkolenie pokazuje, że nasza współpraca nie jest
tylko wypełnianiem zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień, lecz pełnym
zaangażowania i życzliwości współdziałaniem bazującym na pozytywnych relacjach
międzyludzkich. Kolejnym wspólnie zorganizowanym wydarzeniem w 2012 roku była
konferencja „Całożyciowe poradnictwo zawodowe – wspólna sprawa”, która odbyła się na
terenie innego naszego Partnera – Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

12 marca 2012 roku. Program konferencji nawiązywał do Europejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jednym z ważnych punktów programu
konferencji było wystąpienie Pani dr Krystyny Kuberskiej Przekwas reprezentującej Wyższą
Szkołę Informatyki i Ekonomii TWP (w Pakcie od 2011 r.) na temat aktywności społeczno zawodowej osób starszych jako wyzwanie dla poradnictwa zawodowego. Innym równie
ważnym wystąpieniem była prezentacja „Modelu zatrudnienia wspomaganego osób po 45 r.
ż.”
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Budowanie partnerskich relacji, szczególnie kiedy tworzone są pomiędzy wieloma
różnorodnymi instytucjami nie jest łatwe, jednak możliwe i udaje się tylko wtedy, kiedy
wszyscy darzą się szacunkiem i zaufaniem oraz dają z siebie coś i otrzymują coś w zamian.

Bożena Piątek – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie

