Funkcjonujące od dość dawna Kluby Pracy, ciągle nie są znane w wystarczającym
stopniu osobom bezrobotnym.

Utrata pracy to jedno z najbardziej
stresuj¹cych wydarzeñ w ¿yciu cz³owieka.
Nic dziwnego, ¿e nie wszyscy potrafi¹
odnaleŸæ siê w nowej sytuacji i sprostaæ
nie³atwemu zadaniu, jakim jest znalezienie
nowego, satysfakcjonuj¹cego zajêcia.
Jak napisaæ profesjonalne CV,
jak dobrze wypaœæ podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie
i jak szukaæ pracy?
Nie wszyscy z ponad 8 tysiêcy
osób bezrobotnych zarejestrowanych w gliwickim Urzêdzie
Pracy potrafi¹ samodzielnie
odpowiedzieæ na te pytania.
Nie wszyscy potrafi¹ równie¿
poradziæ sobie ze stresem, jaki
towarzyszy szukaniu nowego
zajêcia i niejednokrotnie wieloma pora¿kami, które czekaj¹
„po drodze”.
Dlatego te¿ ka¿dego miesi¹ca
kolejna grupa osób decyduje
siê na wst¹pienie do Klubu
Pracy.
Klub Pracy to propozycja PUP-u godna
uwagi. G³ówne zajêcia,
które s¹ tam organizowane to 3-tygodniowe
szkolenia z zakresu
umiejêtnoœci poszukiwania pracy.
- Pokazujemy osobom bezrobotnym
jak
efektywnie
poszukiwaæ pracy, czyli jak
pisaæ dokumenty aplikacyjne,
jak siê zaprezentowaæ przed
pracodawc¹, jak odpowiadaæ
na trudne pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej - informuje
Julia Sztyk, Lider Klubu Pracy.
- Zajêcia prowadzone s¹ przede
wszystkim w formie warsztatów, ³¹cz¹ wiedzê teoretyczn¹ z
zajêciami praktycznymi. Teoriê
wyk³adamy w postaci prezentacji multimedialnych – s¹ ciekawsze, z zajêæ praktycznych
przeprowadzamy np. symulacje
rozmów kwalifikacyjnych.

Uczestnicy próbuj¹
zaprezentowaæ siê
przed przysz³ym
pracodawc¹,
a ca³oœæ nagrana
kamer¹ pozwala
im zobaczyæ, jak
zachowuj¹ siê pod
wp³ywem stresu i
jak prezentuj¹ siê
podczas rozmowy.

osobom, ¿e ciekawa i fascynuj¹ca praca czêsto jest na
wyci¹gniêcie rêki. Poza tym
powoduj¹ równie¿, ¿e poczucie pewnoœci niektórych osób
bardzo wzrasta – mówi Joanna
Czaja, doradca zawodowy.
- Pe³nimy wiêc równie¿ rolê grupy wsparcia. Niekiedy osoby,
które siê do nas zg³aszaj¹ maj¹

Na wsparcie i pomoc liczyæ
mog³a Miros³awa Duœ-Brzenczek.

O tym, ¿e pani
Miros³awa znalaz³a
siê w trudnej sytuacji zadecydowa³
los. Kobieta uleg³a
wypadkowi i po 10

Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci dodatkowo utrudnia
znalezienie nowego zatrudnienia. - Znalaz³am siê w
bardzo trudnej sytuacji. W
Klubie Pracy otrzyma³am jednak wielkie wsparcie psychiczne i nauczy³am siê wielu
po¿ytecznych rzeczy. Spotkania z ciekawymi ludŸmi, zajêcia
z kreacji w³asnego wizerunku,

- Czy szkolenie w Klubie Pracy pomaga naszym klientom?
– zastanawia siê Julia Sztyk.
- Od zesz³ego roku, od kiedy gliwicki Klub zacz¹³ intensywniej
dzia³aæ, przeszkoliliœmy ponad
200 osób. Du¿a czêœæ z nich pozostaje poza ewidencj¹ PUP ze
wzglêdu na podjêcie zatrudnienia. Pozosta³e osoby korzystaj¹
z innych form pomocy, np.
szkoleñ zawodowych, sta¿y, itp.
Wiele osób po d³u¿szym czasie
przychodzi do nas i chwali siê
now¹ prac¹. Tak, umiejêtnoœci
zdobyte podczas zajêæ zdecydowanie pomagaj¹ – twierdzi
Julia Sztyk.

Wa¿n¹ rolê pe³ni¹ równie¿
gry i zabawy integracyjne,
które pomagaj¹ osobom
zamkniêtym w sobie bardziej siê otworzyæ.

Gliwicki
Klub Pracy

Najczêœciej do Klubu
trafiaj¹
osoby,
które
postanowi³y skorzystaæ
z pomocy doradcy zawodowego i to w³aœnie on
zaproponowa³ im szkolenie.
Czasami uczestnictwo w szkoleniu doradzaj¹ znajomi. Poza
zdobyciem praktycznych informacji, osoby bior¹ce udzia³ w
szkoleniu mog¹ w ka¿dej chwili
liczyæ na wsparcie Lidera lub
pozosta³ych pracowników.
Niektórzy nie zapisuj¹ siê bowiem do Klubu ¿eby nauczyæ
siê pisaæ CV - rozmowa, dobra rada czy po prostu chwila poœwiêconej uwagi to dla
niektórych wiêksza pomoc.
– Trzeba podkreœliæ, ¿e zajêcia
rzeczywiœcie
uœwiadamiaj¹

Kluby Pracy, pomimo tego, ¿e
funkcjonuj¹ od doœæ dawna,
nie do koñca s¹ znane osobom
bezrobotnym. Ludzie czêsto nie
wiedz¹ po co powsta³y i jak¹
pomoc mog¹ tam uzyskaæ.
Sytuacja zmienia siê jednak
na lepsze i coraz wiêcej osób
szuka pomocy w Klubach i korzysta z porad osób wykwalifikowanych.

problemy z pewnoœci¹ siebie
czy asertywnoœci¹. Czêsto,
dziêki szkoleniu, uczestnicy
odzyskuj¹ tak wa¿n¹ wiarê we
w³asne mo¿liwoœci – przekonuje Julia Sztyk.

latach pracy musia³a
zrezygnowaæ z dotychczasowego stanowiska.

tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, a
tak¿e zwyk³a, ¿yczliwa rozmowa, gdy cz³owiek siê za³amuje
– wylicza pani Miros³awa.

oprócz 3-tygodniowego szkolenia oferuje równie¿ 3-dniowe
zajêcia aktywizacyjne,
udostêpnienie informacji i elektronicznej
bazy danych z zakresu poszukiwania
pracy oraz Otwarty
Klub Pracy, z którego
pomocy
skorzystaæ
mog¹ osoby niezarejestrowane w urzêdzie,
poszukuj¹ce zatrudnienia. Wszystkie zajêcia
s¹ bezp³atne.
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Pawilon do wyburzenia
GLIWICE.

W przysz³ym miesi¹cu
mieszkañcy £abêd bêd¹ mogli
odetchn¹æ z ulg¹. Zniknie dokuczliwy problem, który od lat jest zmor¹
dzielnicy.

Zdewastowany
do
granic
mo¿liwoœci, szpec¹cy otoczenie i stwarzaj¹cy powa¿ne
zagro¿enie dla przechodniów
obiekt przy Placu Niepodleg³oœci
1 bêdzie wreszcie wyburzony. Rozbiórka rudery zostanie
przeprowadzona przez nowego
w³aœciciela nieruchomoœci.
Sprawa ci¹gnie siê od co najmniej 9 lat. Zajmowa³y siê

ni¹ ró¿ne instytucje i urzêdy,
próbuj¹c rozwi¹zaæ problem.
Kolejne podejœcia koñczy³y siê
jednak fiaskiem. Dlaczego?
Dawny pawilon handlowy „Zorza” w £abêdach stanowi bowiem w³asnoœæ prywatn¹.
Nale¿y do mieszkanki Sosnowca, która w ogóle siê o ni¹ nie
troszczy. Nie ma te¿ pieniêdzy
na uregulowanie ci¹¿¹cych na

niej zobowi¹zañ podatkowych
z tytu³u posiadania obiektu.
Ponadto nieruchomoœæ – teren
o powierzchni 3153 m2 wraz
ze stoj¹c¹ na nim ruder¹ – ma
powa¿nie obci¹¿on¹ hipotekê.
Rozstrzygniêcie nast¹pi³o wiosn¹ bie¿¹cego roku. Wojciech
Skutecki, komornik s¹dowy przy
S¹dzie Rejonowym w Gliwicach,
zarz¹dzi³ licytacjê ³abêdzkiej
nieruchomoœci. Odby³a siê ona
16 kwietnia. Cenê wywo³awcz¹
obiektu ustalono na poziomie
263 520 z³. Jedynym uczestnikiem licytacji okaza³a siê
³abêdzka firma „ROBUD”.
- Kupiliœmy nieruchomoœæ po
cenie wywo³awczej. NajpóŸniej

we wrzeœniu przeprowadzimy
rozbiórkê zdewastowanego budynku. Poszukujemy obecnie
inwestora, który by³by zainteresowany postawieniem na tym
terenie atrakcyjnego obiektu
us³ugowego, s³u¿¹cego potrzebom mieszkañców £abêd.
Myœlê, ¿e nie bêdziemy mieli
k³opotów ze znalezieniem takiego kontrahenta – stwierdzi³
Janusz Lasota, zastêpca dyrektora „ROBUDU”.
Dla spo³eczników z Rady Osiedlowej w £abêdach jest to
wiadomoœæ, na któr¹ czekali
od lat. (um/gliwice)

