Sprawozdanie z przebiegu IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii
i Mazurach pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”
W dniach 16-22 października 2017 roku na terenie województwa warmińskomazurskiego odbywały się wydarzenia w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
na Warmii i Mazurach pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”.
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako inicjator wydarzeń, jak co roku do współdziałania
zaprosił instytucje Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Zawodowego, tj.: powiatowe urzędy pracy; poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP; Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli;
Kuratorium Oświaty; Wojskowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej; Areszt Śledczy w Olsztynie;
szkoły i uczelnie wyższe; stowarzyszenia i agencje zatrudnienia – w sumie ponad 80 instytucji
z regionu Warmii i Mazur.
Celem tegorocznych wydarzeń było m.in.:
•

Uświadomienie uczestnikom wydarzeń znaczenia kompetencji i talentów.

•

Poznanie współczesnych trendów związanych z zapotrzebowaniem na nowe
kompetencje.

•

Zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na
rynku pracy.

•

Wzrost

świadomości

dotyczący

zapotrzebowania

na

nowe

kompetencje

w warunkach zmieniającego się rynku pracy.
Wydarzenia skierowane były w szczególności do:
•

Młodzieży szkolnej i akademickiej,

•

Bezrobotnych i poszukujących pracy ,

•

Dyrektorów szkół średnich i wyższych, nauczycieli i wychowawców

•

Pracodawców i przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur

•

Doradców zawodowych z różnych instytucji, wspierających swoich klientów
w odkrywaniu talentów i rozwijaniu kompetencji

•

Innych osób zainteresowane tematyką wydarzeń.

Inauguracja IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii
i Mazurach
W dniu 17 października 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, przy współpracy
z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

Elblągu,

Centrum

Edukacji

i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu
zorganizował konferencję pt. „Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy”, inaugurującą
IX edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach.
Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Warmińsko –
Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląga – Witold Wróblewski.
Patronat medialny nad wydarzeniami objęły lokalne media: TRUSO TV, Radio Eska, TVP 3
Olsztyn, Dziennik Elbląski oraz portale internetowe: Info. elbląg i Elbląg.net. Konferencja
odbyła się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Uroczystego otwarcia dokonał Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego, który wprowadził zaproszonych gości w tematykę konferencji.
Uczestnicy zostali również przywitani przez Pana Wiesława R. Drożdżyńskiego Wicedyrektora ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
Dr Danuta Oleksiak, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Elblągu przedstawiła aspekty związane z kształceniem dualnym jako
przestrzenią dla rozwoju kompetencji zawodowych uczniów.
O tym jak łączyć uczelniane praktyki i uczelniane programy kształcenia z potrzebami rynku
pracy mówił dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Pani Magdalena Macutkiewicz, psycholog, trener, specjalista HR, podczas swojego
wystąpienia opowiadała o szukaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu talentów w firmie.
Czy łapanie talentów to jedyna skuteczna metoda na sukcesję w firmie? to pytanie, na które
udzieliła odpowiedzi Pani Beata Bednarczyk, certyfikowany coach, trener biznesu.

Konferencja była też okazją do podsumowania 10 lat istnienia WarmińskoMazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.
Partnerstwo sprawnie i z ogromnymi sukcesami realizuje działania w obszarze
rozwoju poradnictwa zawodowego. Jest jedynym partnerstwem w kraju, które skupia tak
wiele i tak różnorodne instytucje, tworzące wojewódzką sieć obecną w każdym powiecie.
Pan Wiesław R. Drożdżyński - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
podsumował 10 lat współpracy, wskazał na sukcesy partnerstwa oraz podziękował wszystkim
jego uczestnikom. Podczas jubileuszu wręczone zostały dyplomy z podziękowaniami
przedstawicielom

Warmińsko-Mazurskiego

Paktu

na

Rzecz

Rozwoju

Poradnictwa

Zawodowego. Dyplomy wręczył Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Pan Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga oraz Pan
Wiesław R. Drożdżyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
W konferencji wzięło udział 221 osób, w tym m.in.: przedstawiciele instytucji rynku
pracy, edukacji, pracodawcy, przedstawiciele służb mundurowych, osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego.
Po konferencji odbyły się warsztaty nt:
- „Jakie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy?”, celem których było uświadomienie
uczestnikom konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy – jak zmieniają się
oczekiwania pracodawców oraz jakich kompetencji wymagają od kandydatów do pracy?
- „Na co zwracać uwagę czytając oferty pracy?”- to warsztaty, które miały na celu
zaznajomienie uczestników z zasadami i sposobami interpretowania ofert pracy.
- „Poznaję kompetencje – odkrywam talenty” - celem warsztatów było wyposażenie
uczestników

w

umiejętności

odkrywania

własnych

talentów

i

uzdolnień

w odniesieniu do planowania kariery zawodowej.
Do udziału w warsztatach zgłosiły się osoby bezrobotne, młodzież szkolna oraz indywidualne
osoby zainteresowane tematyką spotkań. Łącznie w warsztatach wzięło udział 118 osób.

Elbląskie Targi Pracy
W dniu 17 października 2017 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej odbyły się Elbląskie
Targi Pracy. Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w partnerstwie
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Olsztynie.
Na targach gościliśmy 69 wystawców, przedstawiono 964 ofert pracy, a także bogatą
ofertę szkoleniową, edukacyjną oraz porady z zakresu poradnictwa zawodowego
i przedsiębiorczości. Pracodawcy zaprezentowali 254 oferty pracy w różnych branżach
i zawodach, poszukiwali m.in. lakierników, monterów mebli, szlifierzy, operatorów maszyn,
elektryków, automatyków urządzeń przemysłowych, elektroników, kierowców autobusu,
pielęgniarki, opiekuna osób starszych, szwaczki, przedstawicieli handlowych, pedagogów,
psychologów, fizjoterapeutów. Nie brakowało też ofert na pracowników sprzedaży,
pracowników gospodarczych, sprzątaczki, kolporterów ulotek. Placówka Straży Granicznej
oraz Komenda Miejska Policji w Elblągu wzbudziły szerokie zainteresowanie osób chcących
podjąć pracę jako funkcjonariusz straży granicznej oraz funkcjonariusz policji. Zainteresowani
mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat rekrutacji i przyjęcia do służby.
Bogatą ofertę zatrudnienia w kraju i za granicą prezentowały agencje zatrudnienia.
Poszukiwano głównie opiekunów osób starszych w Niemczech, jak również kierowców,
spawaczy, ślusarzy, monterów konstrukcji stalowych, elektryków. Zaprezentowano też oferty
pracy na

pracowników magazynu, operatorów wózków widłowych, czy pracowników

szklarni do Holandii.
Z szeroką oferta edukacyjną i szkoleniową wystąpiły uczelnie oraz jednostki
szkoleniowe. Osobom zainteresowanym porad prawnych udzielali pracownicy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu. Obecny był także
Areszt Śledczy w Elblągu, który przedstawił propozycje współpracy z pracodawcami
w zakresie pracy dla osadzonych.
Swoje działania zaprezentowały również instytucje zajmujące się wsparciem osób
niepełnosprawnych oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym inicjatywy
z zakresu ekonomii społecznej.

Targi były okazją do spotkania się w jednym miejscu osób bezrobotnych
i poszukujących pracy z pracodawcami. Umożliwiły przedsiębiorcom przeprowadzenie
rozmów z kandydatami na pracowników. Targi Pracy odwiedziło około 600 osób
poszukujących pracy, bezrobotnych oraz uczniów.

Wydarzenia zorganizowane przez instytucje Warmińsko-Mazurskiego Paktu na
Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w okresie 16-22 października 2017 roku.
W odpowiedzi na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie skierowane do
instytucji Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego do
organizacji IX edycji OTK na Warmii i Mazurach zgłosiło się 143 instytucje, które przyłączając
się do inicjatywy WUP w Olsztynie, zadeklarowały zorganizowanie wielu ciekawych
i niestandardowych wydarzeń na terenie swoich powiatów i gmin. Na podstawie
nadesłanych informacji opracowane zostało Kalendarium Wydarzeń OTK 2017, w którym
znalazło się 331 różnorodnych

działań. Kalendarium umieszczone zostało na stronie

www.doradca.up.gov.pl. Z nadesłanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie –
koordynatora Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego
sprawozdań wynika, iż do przebiegu IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii
i Mazurach włączyło się w sumie 184 instytucje, które zorganizowały 461 różnorodnych
wydarzeń na terenie wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Były to:
konferencje, targi pracy, spotkania informacyjne i informacyjno-edukacyjne, warsztaty,
szkolenia, prelekcje, pogadanki, panele dyskusyjne, debaty, wycieczki zawodoznawcze,
spotkania z przedstawicielami zawodów, punkty konsultacyjne, konferencje prasowe,
konkursy plastyczne, konkursy wiedzy, dni otwarte - pod hasłem przewodnim „Ja na rynku
pracy, moje kompetencje i moje talenty!”.
Wiele wydarzeń było skierowanych do młodzieży. W powiatach województwa warmińsko mazurskiego zostały utworzone zespoły doradców zawodowych w skład których weszli m.in.
doradcy z urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, poradni psychologiczno –
pedagogicznych. Zespoły doradców zawodowych na zaproszenie szkół prowadziły warsztaty
na temat: „Odkryj swój potencjał zawodowy”, „Uczenie się – kluczowa umiejętność na rynku

pracy. Techniki i metody uczenia się”, „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”,
„Ja i rynek pracy”.
Ponadto w ramach OTK na całym terenie Warmii i Mazur odbyło się wiele spotkań,
warsztatów, szkoleń, debat i paneli dyskusyjnych, wycieczek zawodoznawczych itp.
zorganizowanych z myślą o młodzieży uczącej się, m.in.: „Uczenie się – kluczowa umiejętność
na rynku pracy. Techniki i metody uczenia się”, "Lokalni pracodawcy- kompetencje
poszukiwane na rynku pracy", "Kariera zawodowa -poznaje swoje kompetencje i odkrywam
talenty”, „Wybierz swoją drogę zawodową”, „Moja inspiracja”, „ Będę pracownikiem- moje
kompetencje” i inne, w których wzięło udział 21 081 osób.
Instytucje partnerskie zorganizowały również wiele działań, w których wzięło udział 866 osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, były to warsztaty, targi, spotkania informacyjne, czy
punkty konsultacyjne o następującej tematyce: „Kompetencje i talenty, a wymogi rynku
pracy”, „Bilans kompetencji”, „ Nie masz wystarczających kwalifikacji ? - zdobądź je”,
„Kompetencje i predyspozycje zawodowe”, „Rynek pracy”, „Sztuka autoprezentacji”,
„Warsztat samopoznania” i inne.
Odbyły się też liczne konferencje nawiązujące tematyką do hasła przewodniego OTK 2017,
m.in.: „Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy”, „ Moja edukacja – co dalej?”,
„Kompetencje młodych - wymagania rynku pracy, oczekiwania pracodawców a
rzeczywistość”, „ Uczeń uczniowi mistrzem” i inne, w których wzięło udział 925 osób.
Ogłoszono wiele konkursów: plastycznych, literackich, m.in.: „Mój zawód to moja pasja”,
„Poznaj swoje prawa w pracy”, „ Zawód uszyty na moją miarę”, ,,Mój wymarzony zawód”,
,,Moje talenty drogą do sukcesu zawodowego ”, „Moja pasja kluczem do sukcesu”, „Mój
zawód w przyszłości”, w których udział wzięło 1129 osób.
W spotkaniach, warsztatach i prelekcjach organizowanych dla doradców zawodowych,
nauczycieli i rodziców pod nazwami: „Nowe kompetencje na rynku pracy”, „Nowoczesne
metody poszukiwania pracy”, „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”, „Moja edukacja”,
„Kształcenie zawodowe a oczekiwania pracodawców”, „Szkoła zawodowa 2017”, „Rodzic
świadomym doradcą dziecka” i innych udział wzięło 513 osób.
Odbyły się również liczne spotkania z pracodawcami np.: Warsztaty florystyczne „Róża
w kompozycji minimalistycznej”, warsztaty kosmetologiczne „Zrób sobie krem...”, warsztaty

budowlane „Roboty zbrojarskie”, warsztaty rękodzieła: ,,Warmińsko- mazurskie inspiracje”;
wycieczki do zakładów pracy: wycieczka zawodoznawcza do General Electronic Power
Sp. z o.o., wycieczki do Sądów Okręgowych, do Miejskich Komend Policji, do ZM Eltech
Sp. z o.o., wycieczka do Centrum Kongresowego Zamek; spotkania z przedstawicielami zawodów
m.in.: spotkania z fizjoterapeutą, podróżnikiem, stomatologiem, archiwistą, policjantem,
fryzjerem, lekarzem weterynarii, dziennikarzem, psychologiem, trenerem
coachem, instruktorem nauki jazdy, restauratorem,

kickboxingu,

wystawa pt. „Zawody unikatowe”,

gazetka „10 najlepszych zawodów 2017 roku”, i inne, w których wzięło udział 1676
uczniów(spośród ogólnej liczby uczniów objętych działaniami), studentów i pracodawców.
Z wydarzeń w ramach OTK 2017 skorzystali również żołnierze zawodowi oraz osoby
osadzone w Aresztach Śledczych.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń zorganizowanych przez konkretne instytucje
Warmińsko - Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w ramach IX
edycji zawiera Załącznik.

Podsumowanie
Ze wszystkich wydarzeń zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oraz
inne instytucje i placówki Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Zawodowego w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach
skorzystało 25 374 osoby. Odbiorcami byli: młodzież szkolna i akademicka, osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi, osoby
aktywne i nieaktywne zawodowo i inne osoby zainteresowane tematyką wydarzeń.
Wszystkie cele postawione przez organizatorów zostały osiągnięte. Szczególnie cel związany
z uświadomieniem uczestnikom wydarzeń znaczenia kompetencji i talentów oraz wzrostu
zapotrzebowania na nowe kompetencje w warunkach zmieniającego się rynku pracy.
Wiele wydarzeń

skierowanych zostało do doradców zawodowych, nauczycieli,

wychowawców, czyli osób, które w swojej pracy zawodowej na co dzień zajmują się
planowaniem kariery zawodowej, kompetencjami, wyszukiwaniem talentów, pomocą
w dostosowaniu kompetencji do zmian na rynku pracy. Za ich pośrednictwem zdobyta
wiedza trafi do szerokiego grona osób, którym udzielają wsparcia w swojej codziennej pracy.

Działaniem cieszącym się dużą popularnością wśród młodzieży były odbywające się
cyklicznie,

co roku spotkania

z doradcami zawodowymi na terenie szkół. Dzięki nim

młodzież wie, gdzie skierować swoje kroki, gdy stają przed wyborem dalszej drogi
edukacyjnej czy zawodowej.
Z każdym rokiem w działania odbywające się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery na Warmii i Mazurach włącza się coraz więcej instytucji, a co za tym idzie, odbywa się
coraz więcej ciekawych wydarzeń, z których ma możliwość skorzystać większa liczba
odbiorców. Świadczy to o dużej potrzebie współpracy i integracji wielu środowisk wokół
zagadnień rynku pracy, czy też świadomego planowania kariery zawodowej.

Załącznik
Tabela - Zestawienie wydarzeń zorganizowanych w dniach 16-22 października 2017 roku
w ramach OTK na Warmii i Mazurach 2017 pn. „Ja na rynku pracy, moje kompetencje i moje
talenty!” przez instytucje Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa
Zawodowego oraz ich partnerów.
Opracowanie: Kamila Gębica-Dolatowska –koordynator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na
Warmii i Mazurach 2017

