Mogę realizować swoje marzenie. Po prostu
lubię kwiaty i ludzi.
Zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku Paniom, które lubią kwiaty i
ludzi, udało się zrealizować swoje marzenia dzięki pozyskanym przez nasz urząd środkom z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie "Bukieciarz-Florysta" adresowane było przede wszystkim do osób długotrwale
bezrobotnych a także bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Tym osobom najtrudniej jest
pogodzić się z sytuacją pozostawania bez pracy, trudniej im rywalizować z młodszymi
kandydatami o to samo stanowisko, więcej czasu potrzeba na wydobycie z nich drzemiącego
potencjału zawodowego.
Do wyboru szkolenia skłoniły nas wyniki prac pośredników pracy oraz doradców
zawodowych, pomagających bezrobotnym zdefiniować i zdiagnozować swoje umiejętności,
predyspozycje zawodowe oraz cele życiowe. Skierowanie na kurs wynikało z braku
odpowiedniej pracy dla zgłaszających się bezrobotnych i pozytywnej opinii poszczególnych
pracowników naszego urzędu pracy o celowości przeszkolenia kandydata na wnioskowany
kierunek.
10 pań uczestniczących w organizowanym na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w
Rybniku szkoleniu "Bukieciarz-Florysta" oceniło go jako "strzał w dziesiątkę", co potwierdza
niżej przytoczona wypowiedź jednej z uczestniczek.
"Po spotkaniu z psychologiem poczułam się bardziej wartościowym i potrzebnym
człowiekiem". "Umiejętność układania kwiatów, robienie dekoracji, obsługa kasy fiskalnej,
ciekawe zajęcia z psychologiem".
To tylko niektóre z korzyści jakie przyniósł absolwentom kursu "Bukieciarz-Florysta" udział
w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia, w
których biorą udział osoby bezrobotne to nie mechaniczne wykonywanie poleceń, bierne
słuchanie czy zastanawianie się co ja tutaj robię. To przede wszystkim umacnianie wiary we
własne siły, nauka konkretnych umiejętności praktycznych i teoretycznych zawodu,
satysfakcja ze świetnie wykonanej pracy. Ważnym elementem okazuje się atmosfera jaką
tworzą sami uczestnicy szkolenia. Potwierdzają to zarówno uczestnicy jak i wykładowcy
szkoleń. Czas spędzony w takiej grupie płynie szybko i nie pozostawia złudzenia
zmarnowanego czasu, a jedynie żal, że kiedyś się skończy i trzeba będzie wrócić do
rzeczywistości, która nie jest usłana różami.
"Kurs zmotywował mnie do działania i do pracy, do pozytywnego myślenia w tych trudnych
ekonomicznie czasach". "Poznałam wielu wspaniałych ludzi i nauczyłam się robienia
kompozycji z kwiatów co daje mi dużo satysfakcji".
Praktyką godną naśladowania jest zorganizowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku,
przy współudziale ośrodka szkolącego, uroczystego zakończenia kursu "Bukieciarz-Florysta".
Postępy i umiejętności uczestniczących w zajęciach szkoleniowych bezrobotnych, w zakresie
prac bukieciarsko-florystycznych, uwiecznione na wyeksponowanych podczas zakończenia

kursu fotografiach, jak i same prace uczestniczek, mogli podziwiać zaproszeni goście:
dziennikarze i pracodawcy.
I tak jak zaplanowaliśmy, zgodnie z naszym zamierzonym celem, znaleźli się pracodawcy,
którzy docenili talent oraz zdobyte przez bezrobotne uczestniczki kursu kwalifikacje
zawodowe korzystając z okazji bezpośredniego z nimi kontaktu, przedstawili swoje
propozycje zatrudnienia.
I co dalej?... czyli czas na wnioski:
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Pełny i trafiony nabór kandydatów na organizowane przez urząd pracy szkolenia
znacznie ułatwia promocja działań w tym zakresie na własnej stronie internetowej, jak
również innych instytucji i organizacji, które świadczą pomoc osobom bezrobotnym.
Współpraca z pośrednikami pracy, doradcami zawodowym przy kierowaniu na
szkolenia jest nieodzowna.
Podstawą sukcesu szkolenia jest jego dobry program czyli: teoria, ćwiczenia
praktyczne, praktyka w zakładzie pracy, warto ująć w programie kilka godzin zajęć z
psychologiem.
Zaproszenie pracodawców na egzamin kończący kurs pozwala jego uczestniczkom na
bezpośrednie zaprezentowanie swoich nowych kwalifikacji zawodowych jak również
zwiększa ich szansę na zatrudnienie.
Zaproszenie mediów na egzamin kończący kurs umożliwia wykorzystanie znaczącego
nośnika informacji do publicznego rozpowszechnienia prowadzonych przez urząd
pracy działań aktywizacyjnych wobec bezrobotnych, pozwalających na dotarcie do jak
najszerszego grona potencjalnych pracodawców.
Przekazywanie pośrednikom pracy listy absolwentów organizowanych przez urząd
pracy kursów pozwala na zwiększoną aktywizację tej grupy bezrobotnych, jak
również na jak najszybsze wykorzystanie przez nich na rynku pracy nabytych
kwalifikacji zawodowych.
Znaczącą pomocą w zakresie aktywizacji zawodowej osób, którym bezpośrednio po
zakończeniu kursu zawodowego nie udało się znaleźć pracy, jest ich udział z zajęciach
klubu pracy - pozwalający zwiększyć skuteczność w poszukiwaniu pracy a tym
samym szansę na zatrudnienie.

Opracowanie: Beata Ćwiek- Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Rybniku.

