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Pilota¿owe wdro¿enie programu 
aktywizacji zawodowej ���������
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gramu JobAssist. 
Program JobAssist jest innowacyjnym narzêdziem maj¹cym za zadanie aktywizacjê osób niepracu-
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zintegrowane narzêdzia szkoleniowe. 
Metoda, jak¹ zastosowano podczas przeprowadzanych szkoleñ, jest pilota¿owym narzêdziem, 
opracowanym w ramach miêdzynarodowego projektu pn. „Better Employment Competencies 
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This article presents trainers' experience resulting from using the JobAssist program. JobAssist is an innova-
tive tool for activating unemployed people. Its primary purpose is to increase their awareness of their own 
potential and their motivation to look for suitable work. The program consists of integrated training tools. 
The method that was used during training is a pilot tool developed as part of an international project entitled 
“Better Employment Competencies through Individualized  e- training – JobAssist”, co-financed by the EU 
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i po 45. roku ¿ycia jest istotnym zagadnieniem 
����������7���� 8�������������?������	
�������
zawodowej oraz niepodleganie dzia³aniom 
aktywizuj¹cym wp³ywa negatywnie na funk-
cjonowanie cz³owieka w ró¿nych obszarach.

W zakresie funkcjonowania behawioral-
nego osoby bezrobotne maj¹ z jednej strony 
	������%� ������������� ����
� �� ���
��3�
nieznanych im bran¿ach (zwi¹zan¹ z oporem 
przed zmian¹ kwalifikacji), z drugiej strony 
podejmuj¹ desperackie dzia³ania w odniesieniu 
do zmiany swoich kwalifikacji [1]. W obszarze 
funkcjonowania poznawczego osoby bezro-

botne maj¹ problem w analizie w³asnej sytuacji 
����G�����������������
�����#���
�����������
dotycz¹ g³ównie postrzegania rynku pracy 
i swojej roli na nim.  

W zakresie funkcjonowania motywacyjno-
-emocjonalnego bezrobocie czêsto objawia 
siê obni¿eniem nastroju, rezygnacj¹, pesymi-
����3� ���	��3� ���������� #����������3� �	��	��
����
������������
��������!	�����3����!�������
�������������������������������������#
�
oraz swoich dokonañ, nisk¹ samoocen¹ [2,3]. 
Sytuacji bezrobotnych nie u³atwia funkcjo-
nowanie negatywnego stereotypu osoby 
bezrobotnej [4]. Osoby niepracuj¹ce czuj¹ siê 
w zwi¹zku z tym napiêtnowane, odrzucane 
i wykluczane z grup, w których funkcjonuj¹.  
?������� �����!����� ����������
�� ����-
cjom na bezrobocie wykaza³y, ¿e osoby, które 
utraci³y pracê, przystosowuj¹ siê do nowej 
sytuacji przechodz¹c kolejno przez etapy: szok, 
optymizm, pesymizm, fatalizm oraz przyjêcie 
�����
���	�����X\^�

Wszystko to zmniejsza szanse na podejmo-
wanie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do 
znalezienia pracy. W zwi¹zku z tym warto d¹-
G
%�������������
#����������#������������-
trwa³emu bezrobociu. Jednym z narzêdzi, które 
temu s³u¿y jest program ����������9��	�������
zwany równie¿ projektem). Jego za³o¿enia 
�� ����#���� �� ������3� �� 	��G�� ��������������
trenerów przedstawiono w artykule.

�
�����	������
���������	��������
JobAssist

Podstawowym celem programu ��������� 
���	������	�����������������������	�������
oraz zwiêkszenie motywacji osób niepra-
cuj¹cych do szukania odpowiedniej pracy. 
Æwiczenia, zadania, testy, jak równie¿ prowa-
dzenie grup przez przeszkolonych trenerów 
stanowi¹ zintegrowane narzêdzie szkoleniowe, 
które umo¿liwia rozpoznanie w³asnych kom-
��	������ �� �������G��
�������!���������������
pracy. Dziêki temu osoby bezrobotne dostaj¹ 
szansê na pierwsze lub ponowne wkroczenie 
na rynek pracy.
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Program „Wiêksze kompetencje zawodo-
we poprzez zindywidualizowany e-trening 
– ���������” jest prowadzony w ramach projektu 
“!�"�����!�������#��������  – Transfer In-
nowacji” i wspó³finansowany1���������"��7����
Europejskiej. ���������� ����������� �� �������
���"����
������������	���"����������������"��
cz³onkowskich. Promotorem projektu jest firma 
*;q&�9������<3�������	��������	�4����������������
��������
�������������������!#����	����8�{�
Ltd. maj¹ca swoj¹ siedzibê w Bu³garii. Kolejni 
partnerzy to centrum szkoleniowe dla osób bez-
robotnych Promimpresa (W³ochy), firma FADE 
specjalizuj¹ca siê w szkoleniu i pracy z osobami 
bezrobotnymi (Hiszpania), instytut rozwijania 
kompetencji zawodowych – pro-Competence 
(Niemcy) oraz centrum wsparcia osób z trud-
��������� �������
��� �� �������� ����������
�
– STN (Islandia). 

Program adresowany jest do dwóch grup 
wiekowych: osób poni¿ej 25. i powy¿ej 45. roku 
¿ycia. Z raportów Organizacji Bezpieczeñstwa 
i Wspó³pracy w Europie, Komisji Europejskiej 
oraz wielu przeprowadzonych badañ (http://
jobassist.eu/index.php?t=7)  wynika, ¿e na 
rynku pracy kryzys  gospodarczy w najwiêk-
szym stopniu dotyka m³odzie¿ (z badañ prze-
prowadzonych przez Eurostat w2012 r. wynika, 
G�� ����	��� #����#�	�
��� ���"�� ������G
�
w UE wynosi³ 21,6%) i starszych pracowników 
(45% osób, które przez d³u¿szy czas pozo-
stawa³y bez pracy). W odniesieniu do realiów 
polskich, najnowsze badania zrealizowane 
w ramach projektu „Bilans kapita³u ludzkiego” 
potwierdzaj¹ m.in. zwi¹zek wymienionego 
wieku z bezrobociem (http://bkl.parp.gov.
pl/projekt). ���#
� 	�� ����� ��!�	�� 	���������
w znalezieniu zatrudnienia w zwi¹zku z bra-
����� ��������� ���#��3� ��	
������ ��
� #�����
odpowiednich kwalifikacji, co prowadzi do 
niechêci wobec nabywania nowych umie-
�!	������ ����� ������������� ���	�������� ���
poszukania pracy, przygotowywania doku-
mentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy 
�����4����
���������"����"#��	����
�����!�	
��
problemem jest specjalizacja w nieaktualnym, 
niepopularnym sektorze pracy oraz zbyt spe-
�
4�����������!	�����3��#��������������������
zastosowania na rynku pracy.

��������� jest interaktywnym programem, 
zawieraj¹cym podrêcznik dla trenera, podrêcz-
nik dla uczestników oraz stale rozbudowywan¹ 
platformê internetow¹. Uczestnicy odbywaj¹ 
grupowe i indywidualne spotkania z trenerem, 
a tak¿e w ramach samokszta³cenia wykonuj¹ 
%�������������������������	4�������

$����������������
Metoda, jak¹ zastosowano podczas szko-

leñ, jest pilota¿owym narzêdziem, opracowa-
nym w ramach miêdzynarodowego projektu 
edukacyjnego pn. Better Employment Com-
1 http://jobassist.eu/index.php?t=7 dostêp z dn. 
12.07.2015 r.

��������� �%����% &������������� �'��������
( ���������3� ��4������������� ��� �����"��
Unii Europejskiej (realizowanego w ramach 
������	���:�����������;����+2).  

Program zosta³ podzielony na 6 modu³ów. 
Ka¿dy modu³ zaprojektowano w taki sposób, 
�#
� ��G��� #
�� �	��� ���	�����%� ��� ���
indywidualnych planów dzia³ania, opraco-
wywanych wspólnie z uczestnikami podczas 
pierwszego modu³u szkoleniowego. Æwiczenia 
��� ���
�	����� ����"�� ��G��� �
���
��%�
���"������	����������!%�9����������	�����%�
bazê do dyskusji), jak i na platformie interne-
towej. ���!���	����	�����������G����������%�
w modyfikowaniu programu. 

Podczas pierwszego modu³u (tzw. etapu 
rozpoznawczego), dotycz¹cego zwiêkszania 
���������������3� �����	���
� #����� ������
w spotkaniach grupowych i indywidualnych 
z trenerem, a tak¿e otrzymuj¹ materia³y 
dydaktyczne do pracy w³asnej. Wówczas 
ustalane s¹ indywidualne plany dzia³ania, które 
����� ���������%� ������������� �����	��-
ków kursu. Plan taki zbiera i porz¹dkuje cele 
zawodowe ka¿dego z uczestników. Ponadto 
umo¿liwia trenerom pomoc w d¹¿eniu do 
osi¹gniêcia zak³adanych celów z zachowaniem 
���
����������� ���������� ��� ��G���� ���#
��
Modu³ pierwszy daje uczestnikom oraz tre-
nerowi szansê na uporz¹dkowanie mocnych 
i s³abych stron sprzyjaj¹cych szukaniu pracy, 
a tak¿e weryfikacjê predyspozycji dotycz¹cych 
wykonywania ró¿nego rodzaju zawodów. 
Æwiczenia zawarte w podrêczniku stwarzaj¹ 
�"����G���G�����%�����������������������!�
uczestników (uzyskanie od pozosta³ych osób 
informacji zwrotnych) oraz zainicjowania 
procesu grupowego. Pierwszy modu³ zawiera 
������
������������%��������

Modu³ drugi dotyczy ustalania celów, opiera 
siê na zidentyfikowaniu w³asnych planów i ma-
rzeñ oraz zwiêkszeniu motywacji w d¹¿eniu do 
ich realizacji. Zamieszczono w nim propozycjê 
��"���%��������

Modu³ trzeci koncentruje siê wokó³ aktyw-
nego szukania pracy. Ma na celu zwiêkszenie 
��	
������� �� ������������� ����
���� ���-
�������
��� 	������ %����������� �����	���
�
����������!����
����%���!�����
�����������
��
oraz wykorzystywanym przez nich i jeszcze 
niewykorzystywanym sposobom poszukiwa-
nia pracy. 

Modu³ czwarty dotyczy przygotowywania 
�������	"���������
��
��3��;� �� ���	����	
-
wacyjnego, równie¿ na podstawie wytycznych 
�������������98���������;<����������������
-
��!���"���%��������

Modu³ pi¹ty ma na celu przygotowanie 
uczestników do odbycia rozmów kwalifika-
cyjnych. Zawarto w nim propozycjê piêciu 
%���������	
����
����	�������
��	����������
do rozmowy oraz samej rozmowy. 
2 http://www.leonardo.org.pl/

Modu³ szósty opiera siê na za³o¿eniu, ¿e 
pierwsze dni w nowej pracy s¹ kluczowe dla 
nowo zatrudnionej osoby. W zwi¹zku z tym 
�����������������
��	���%������	���"�����
odpowiedniego zachowania w miejscu pracy. 

�
���������	���������������

Projekt ��������� realizowany by³ we 

wszystkich krajach partnerskich, z wyj¹tkiem 
Niemiec.  W ka¿dym kraju przeprowadzono go 
w dwóch grupach. W Polsce mia³o to miejsce 
w okresie maj-czerwiec 2015 roku:

• grupa 1 – 8 kobiet  (3 poni¿ej 25. i 5 po-
wy¿ej 45. roku ¿ycia)

• grupa 2 – 8 kobiet i 1 mê¿czyzna (5 poni¿ej 
25. i 4 powy¿ej 45. roku ¿ycia).

Uczestnicy byli zró¿nicowani pod wzglêdem 
wieku, wykszta³cenia, sytuacji ¿yciowej i ocze-
kiwañ w stosunku do rodzaju pracy. Osoby 
zosta³y rekrutowane poprzez strony www: 
����#���3� $��� ����� �������� #������������
spotkania na jednej w warszawskich uczelni 
i w dwóch poradniach zdrowia psychicznego. 
Wszystkie wybrane osoby by³y w chwili roz-
poczêcia realizacji programu bez pracy, przy 
czym uczestnictwo w projekcie nie wymaga³o 
rejestracji w urzêdzie pracy. Czas bezrobocia 
uczestników by³ zró¿nicowany (od 3 miesiêcy 
do 2 lat). Motywacja do poszukiwania pracy 
by³a oceniona jako wysoka u 13 osób. 

Zajêcia odbywa³y siê w Warszawie w sie-
���#���4���
�*;q&�����������������	���
���!����
��#�3��#
���������������!%�����#���������#
-
dwu grupach podobnie. 

W ka¿dej z grup odby³o siê 30 godzin 
spotkañ grupowych obejmuj¹cych warsztaty, 
dyskusje, case studies, odgrywanie scenek. 
Ka¿dy z uczestników spotka³ siê równie¿ in-
dywidualnie z trenerem, a tak¿e kontaktowa³ 
siê z nim za pomoc¹ telefonu i Internetu. Na 
pierwszym spotkaniu omówiono cele projektu 
��������������������!������"����G�����!��
zapoznaniu siê uczestników, a tak¿e zwerba-
lizowaniu oczekiwañ i motywacji zwi¹zanej 
z uczestnictwem w projekcie. W pierwszej fazie 
opracowano zarówno cele grupowe, jak i indy-
widualne zwi¹zane z uczestniczeniem, a tak¿e 
zasady grupowe, które by³y istotne ze wzglêdu 
na zbudowanie ���4��������"�������	���"�3�
��!%�������������!�����
������������������3�
a przez to inspirowania innych do dzia³añ 
aktywizuj¹cych. Nastêpnie rozpoczêto pracê 
nad kolejnymi modu³ami. 

���#������������!�����%�%��������
��-
nywana by³a w trakcie spotkañ grupowych 
�� �	������� ������	� �
������
� ��� �
������3�
���������� ��!� ����
��� ����������������
i odgrywania scenek. W obu grupach, id¹c 
��� ��	���#���� �� ��G����������� �����	���"�3��
wzbogacono proces grupowy o narzêdzia 
���!��������� ���������%� ���#��� �������
o liczne testy psychologiczne, a tak¿e o za-
dania wykraczaj¹ce poza proponowane 
w podrêczniku dla trenera. Wszystkie modu³y 
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szkoleniowe mia³y na celu podniesienie umie-
�!	������ �������
��� �� ��	
��
�� ����������
pracy. W zwi¹zku z tym uczestnicy nauczyli 
��!3� ���� G�������%� ��4���������� �� ��#���
w ca³ym procesie poszukiwania pracy, czyli 
������������%����������	�����������
��
���
�� ���� ������	����%� �������� ������
� ���-
lifikacyjnej. Ponadto samodzielnie w domu 
zgodnie ze wskazówkami prowadz¹cych 
������������;������	
���	
���
���������������
������������
3����	"������������#
��������%��
Nastêpnie omawiali przygotowane dokumenty 
z prowadz¹cym. Istotnym elementem by³o 
równie¿ odegranie scenek zwi¹zanych z roz-
mow¹ kwalifikacyjn¹. 

�����������
��!�����
Uczestnicy pilota¿owego projektu realizo-

���������������������������3�G���
�������	�����
����
�����
�����������������3������������������
����������������������	��������������	��-
cji zawodowych (realizacja testów, licznych 
%������3� ������ �� �
��������� ������
���
i przyjmowanie informacji zwrotnych). 

Osoby objête programem przygotowa³y 
nowe dokumenty aplikacyjne i nauczy³y siê 
metody dopasowywania dokumentów do wy-
branej przez siebie oferty pracy. Beneficjentki 
�������
�4��	���	�������� ���
����
��������-
czeñ przez uczestników grupy. Uzna³y te¿, ¿e 
�	
�����������	�������	
���������������

Po nieca³ych dwóch tygodniach od zakoñ-
czenia realizacji spotkañ szkoleniowych 6 osób 
podjê³o pracê, 1 osoba rozpoczê³a praktykê, 1 
osoba  – wolontariat, 3 osoby by³y w trakcie 
rozmów kwalifikacyjnych, 2 osoby rozpoczê³y 
aktywne poszukiwania pracy, 1 osoba podjê³a 
�	�������������	
�!���4������������������-
ków urzêdu pracy i poszukiwa³a pracodawcy, 
�	"�
��������	
����"�#
������	�����%3������#��
���� ������� ���������%� G���
��� �������
zwi¹zanych z poszukiwaniem pracy (udzia³ 
w projekcie by³ dla niej wa¿ny ze wzglêdu 
��� ��G�����%� ����������� ���#��<3� �� ���#��
����!�� �
������%� �� ����3� ��� �� ��������
z prze¿ywan¹ przez ni¹ depresj¹ i kilkuletnim 
#���������	
��������	�������������������-
nê w jej ¿yciu. 

�� ����������� ��!���� �����	������� ����-
nywanie barier psychologicznych by³o szcze-
gólnym wyzwaniem: bycie w grupie i wsparcie 
trenera stanowi³o czynnik wyzwalaj¹cy do 
ponownego zintensyfikowania poszukiwañ 
pracy, otworzenia siê na szukanie kontaktów 
����G����������������������	���������3���������!-
�����	��������������
�����������������������
�
��������������������������"G�������������
������������������	��
���
��������������

Bior¹ce udzia³ w projekcie osoby uwa¿a³y, 
¿e uczestniczenie w przedsiêwziêciu by³o dla 
����� ��#��� �����	
���� ��� ������ ���
����%�
i chêtnie poleci³yby tê us³ugê szkoleniow¹ 
swoim znajomym. Informacje te zebrano za 
pomoc¹ ankiety przeprowadzonej po zakoñ-
czeniu realizacji projektu.  

"����#������#��$�
�
z przeprowadzonego projektu

W dzisiejszych czasach w Polsce i w Eu-
ropie realizowanych jest wiele projektów, 
�	"����������������������������������!	������
poszukiwania pracy. Od przesz³o 10 lat w tym 
��������� ����� ����� ���	� ��������
� ���������
pochodz¹cymi z zasobów Unii Europejskiej. 
Stale poszukiwane s¹ rozwi¹zania, które spra-
wi¹, ¿e dopasowanie popytu kompetencji do 
poda¿y kompetencyjnej bêdzie jak najbardziej 
wyrównane. Podejmowane s¹ wysi³ki, aby 
�������%� ������+3� �	"�
� #!����� 4�����������
jak „recepta na bezrobocie”. Stosowanie siê do 
��������������������	����
%���
#��������-
����������	���3�#
�������������
���!��������-
�
��������4������������
���������������G�����%�
znalezienia pracy zwi¹zanej z wykorzystaniem 
�����������4����������#������������������	���
�
���������������������������� �
�	����
�3�
�	"����������	��������������������%����	���3�
�#
��������%����
�	���3������
���������%�
�����
���	
����������
��������
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znajduj¹ siê takie dzia³ania, jak: 

�<�����������������!�������������������
���
przez urzêdy pracy na agencje zatrudnienia 
i organizacje pozarz¹dowe (kontraktowanie 
us³ug rynku pracy) [6],

2) profilowanie osób bezrobotnych i do-
stosowanie zró¿nicowanych us³ug do pozio-
��� ��	
�����3� �
	������ ����� ������ #���������
zawodowej [7],

3) poszukiwanie modelu wspó³pracy szkó³ 
����� �������� ��� ����	��� #������� 9����������
poprzez praktykê)3,

4) wdra¿anie nowych programów prak-
tycznej nauki zawodu [8],

5) tworzenie systemu kwalifikacji zawo-
dowych dziêki narzêdziom: Polskiej Ramy 
Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji4,

�<����������������������
�������������-
����+������
��������������4��������+3��	"��������
����������������������
#��
�����"#���������%�
��G�����������#
�������������������
���������
zawodowego, potrzebnego na rynku [9]. 

Wyzwaniem dla projektowania us³ug i na-
rzêdzi na poziomie aktywizacji zawodowej jest 
	���������%������� ����	����������	
���
��3�
które szybko zweryfikuj¹ kompetencje danej 
osoby, a przez to wska¿¹ drogê uzyskania satys-
fakcjonuj¹cej pracy, zgodnej z jej potencja³em. 
��!��
��������� �������������� �������
�
na stworzenie innowacyjnego programu Jo-
�������, którego zadaniem jest wsparcie osób 
poszukuj¹cych pracy w rzeczywistym nabyciu 
kompetencji zatrudnieniowych i wykorzystaniu 
ich w aplikacji na stanowiska w swoim kraju 
lub za granic¹. Interaktywne oprogramowanie 

3 http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-
zaproponuje-ustawe-o-wspolpracy-uczelni-wyzszych-i-
biznesu (dostêp z dn. 9.02.2015 r.)
4 http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rada-
ministrow-przyjela-zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zi
ntegrowanym-systemie-kwalifikacji.html (dostêp z dn. 
31.03.2015 r.)

dostêpne na stronie projektu5 dla osób, które 
zdecydowa³y siê na udzia³ w projekcie przynios³o 
����������
����9�������������%���������
���
i po¿¹danych kompetencji, przygotowanie 
do rozmowy kwalifikacyjnej, podwy¿szenie 
�����!	��������G��
�������������������
�������<� 
Miesiêczny program ��������� jest wskazówk¹, 
G����G�����	�����"	�������������
���%��
�����
���	������%������������������	���� rezultat wa-
runkowany by³ miêdzy innymi: 

�<���������
�����
	
��
�����	���������
osób na udzia³ w projekcie – czyli rzeczywist¹ 
chêci¹ do zmiany i wspó³pracy,

�<� ���	����� ����������� %������3� ���
��	�-
�������������������	����������!%�����������
samodzielnej pracy w domu,

�<� �	���	������ ��� ���������� ��!� ����
���
���������������3� �� ������ 	�� ��#���������
���
��� ��� ����	
������ �
������3� �������-
niem schematów w zakresie funkcjonowania 
i poszukiwania pracy,

4) opracowaniem dokumentów aplikacyj-
nych, dopasowanych do oferty pracy,

5) pokonywaniem swoich barier podczas od-
grywanych symulacji rozmów kwalifikacyjnych,

�<� ����������� �� �
������� �� �������������
pracy na rzeczywiste dzia³anie, czyli poszuki-
wanie pracy.

Prowadzone badania ewaluacyjne dadz¹ 
������������	
���������	������������������
mierzonej po odroczeniu. Zauwa¿ono jednak, 
G�� �������
�������� ������� ������	�� #
��
uwzglêdnianie pewnych zmiennych, które 
���
��������������������	�	��9�����	�������-
����������������	���������������!��������
motywacji osób niepracuj¹cych do szukania 
odpowiedniej pracy), a mianowicie: 

)�����*������������
���+����������������������
W jednej z grup zauwa¿ono, ¿e skutecz-

���%� ��	������������ �� ��!���
�� �	������
��	
��
����"#������
�����G��	����
��3�����
w drugiej, ¿e dla rezultatu znaczenie mia³a 
�����%�������������	�������#�������
�����-
by starsze w obydwu grupach wykazywa³y 
siê wiêkszym zaanga¿owaniem w realizacjê 
szkolenia i wspó³pracê z trenerami podczas 
realizacji projektu. Chêtnie kontynuowa³yby 
zajêcia po ukoñczeniu projektu. 

Inwencja trenerów
������	� ����� ��G�����%� ���
4���������

��������"��
��� ���!%� �	�������� ��� ��	���#�
uczestników, co sprawia³o, ¿e trener móg³ 
����G�%��
�����������������������
���

Czas trwania szkolenia
W projekcie zaplanowano, aby szkolenie 

trwa³o krótko i by³o intensywne. Zmusza to 
uczestników do zaanga¿owania siê w podej-
������� ��	
������� �� ��
#������ ��������3�
takiego, jakie niezbêdne jest w dzisiejszych 
czasach w poruszaniu siê po rynku pracy.  

5 http://jobassist.eu/ (dostêp z dn. 12.07.2015 r.)



ADRem
kompleksowe elektroniczne opracowanie 
Umowy ADR

• aktualne brzmienie Umowy ADR  
 z zaznaczeniem wprowadzanych zmian 
• tworzenie, edycja i druk dokumentów  
 przewozowych 
• graficzne przedstawienie oznakowania  
 pojazdów
• kalkulator wyłączeń
• nazwy przewozowe w wielu językach
• wzory list kontrolnych, sprawozdań  
 rocznych
• odniesienie do klasyfikacji  
 i oznakowania wg CLP
• instrukcje ratownicze

MEDIS-ALARM
baza zawierająca szczegołowe informacje 
dla ponad 9 500 niebezpiecznych 
substancji chemicznych 

• numery identyfikacyjne substancji  
 CAS, WE, UN
• zharmonizowana klasyfikacja wg CLP
• właściwości fizykochemiczne
• dane toksykologiczne  
 i ekotoksykologiczne
• instrukcje ratownicze ERG, ERIC
• pierwsza pomoc
• odniesienie do przepisów  
 transportowych
• wartości najwyższych dopuszczalnych  
 stężeń w miejscu pracy – unijne i lokalne

Osoba kontaktowa:   
Anna Łuczak: +48 696 459 037  
adrem@DGSA.info
Wersja demo: www.medistyl.pl/demo
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&�������������������+�������,
Tok szkolenia programu ��������� ³¹czy³ 

w sobie elementy nauczania internetowego 
oraz interpersonalnego, które wymaga³y 
sta³ej wspó³pracy z trenerami, jak równie¿ 
�
����
�����������������!��
������	�������
danej grupy.  ���!��� �	���	����3� ��	�������
��� ���������� ��!� ����
��� ����������������
uczestnicy przekraczali w³asne schematy 
w funkcjonowaniu osobistym i zawodowym. 
Wzajemna interakcja mia³a równie¿ wp³yw na 
zmiany nanoszone do indywidualnych planów 
dzia³ania przez samych uczestników projektu. 
Sta³e tworzenie nowych dróg rozwi¹zywania 
problemu, jakim jest brak pracy – pozwala³ 
równie¿ na wyobra¿anie sobie siebie w rze-
czywistej sytuacji zatrudnieniowej. 

Podsumowanie
�������3��#
������%�����!������#
%����	����

gotowy, nie tylko pod wzglêdem  przygotowania 
�������	"�� �������
��
��� ����� �����������
obowi¹zków wynikaj¹cych ze stanowiska. 
Du¿e znaczenie w dzisiejszych czasach ma 
����	
�����%������������ �)���
��������!	���%�
szybkiego dopasowywania siê do zmieniaj¹cej 
siê sytuacji, a co za tym idzie  – ci¹g³ej nauki 
maj¹cej na celu realizacjê zadañ zawodowych. 
Kompetencje przystosowawcze, czyli spo³eczne 
��� �������� ���#�������� ��������� �� ���	�������
aktywizacji zawodowej. W zwi¹zku z tym rola 
doradców, trenerów kompetencji spo³ecznych 
polega na tym, by pomóc osobie poszukuj¹cej 
����
� �
��#
%� ���� ���
���������%3� ������%�
��G�������� �������3� ���� �"����G�������%���
�
�������%3������������"#���G�����#����
��%�
����������4����������
��3��#
���������%���!����
aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

Dzisiaj poszukujemy sposobów przewidy-
wania rozwoju rynku i jego potrzeb w dalszej 
perspektywie. Jak wynika z wielu niezwi¹za-
nych ze sob¹ badañ – w perspektywie d³u¿szej 
ni¿ 3-4 lata jest to niemo¿liwe. Z ofert kierun-
ków studiów oraz samego faktu bezrobocia 
absolwentów ró¿nych kierunków wynika, ¿e 
edukacja formalna tego nie zapewnia. Si³¹ 
napêdow¹ w dostosowaniu do rynku jest rola 
edukacji nieformalnej (kursy, szkolenia) i poza-
formalnej (samodzielne uczenie siê, wzajemne 
uczenie siê od siebie), która w szybszy i o wiele 
krótszy sposób umo¿liwia nabywanie kwalifi-
kacji cz¹stkowych potrzebnych w odpowiedzi 
na pewne wyzwania. ¯yjemy w perspektywie 
uczenia siê przez ca³e ¿ycie (��"�������������). 
W zwi¹zku z tym nasza postawa wobec nauki 
���� ���	� �������� �����������3� �� �����
���	
��
�����#������	�3��#
����	�������4����������%��

Program ��������� pokazuje wymiar szyb-
kiego wprowadzania zmiany, poprzez nasta-
wienie na cel, obserwacjê zachowañ innych, 
stawianie wymagañ samemu sobie i rzeczywi-
�	��������������������������	���������
����3�
¿e nawet w tak krótkiej perspektywie czasowej 
���	� ��G�����%� ��������� ��"#� #����#�	�
���

w rzeczywistej zmianie obrazu samego siebie 
oraz postrzegania w³asnej sytuacji poprzez 
�����
��������	�������������	
��
�������G���
rozwoju i poszukiwania pracy. 

$�� ����	����� ����
��� ������������
trenerskich rekomendujemy ��������� dla ak-
tywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz 
us³ug szkoleniowych zwi¹zanych z aktywnym 
�������������� ����
�� ���
� �������������
���������%3�G���#
��"��%������	������������-
���	�3���	������������	�%������������	���
��
badaniom ewaluacyjnym i wówczas bêdzie siê 
������������%��������
���	�������������������
rynku europejskim.
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