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– Klub Pracy to 3-tygodniowe 
szkolenie kierowane głównie 
do osób mających problem 
z poruszaniem się po rynku 
pracy, które mają zaniżoną sa-
moocenę, nie wiedzą, jak napi-
sać dokumenty aplikacyjne czy 
przygotować się na rozmowę 
kwalifikacyjną – tłumaczy Daria 
Lis z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Zabrzu.
Szkolenia w ramach Klubu Pra-
cy organizowane są w Zabrzu 
od czterech lat. Co roku odby-
wa się dziesięć edycji Klubu. 
W każdej z nich bierze udział 
kilkanaście osób. – Pierwsze 
dwa tygodnie to zajęcia warsz-
tatowe. Trzeci tydzień polega 
na aktywnym poszukiwaniu 

pracy, podczas którego można 
w praktyce sprawdzić nabyte 
umiejętności – wyjaśnia Daria 
Lis.
Uczestnicy szkolenia mogą 
również nieodpłatnie korzystać 
z indywidualnych konsultacji. 
Każdej z osób biorących udział 
w zajęciach Klubu Pracy przy-
sługuje stypednium.

Z pomocą doradców
Z wszystkimi uczestnikami Klu-
bu Pracy spotykają się doradcy 
zawodowi. W zabrzańskim PUP 
jest ich ośmioro. – Udzielamy 
informacji o rynku pracy, po-
magamy w wyborze zawodu – 
tłumaczy Marta Olczyk, jeden 
z doradców. – Porad udziela-

my indywidualnie i grupowo. 
Do doradcy mogą się zgłaszać 
zarówno osoby, które są, jak 
i nie są zarejestrowane w PUP. 
Na nasze wsparcie mogą liczyć 
także pracodawcy. Pomaga-
my w doborze kandydatów do 
pracy na określonych stanowi-
skach – dodaje.
Doradcy zawodowi, po analizie 
problemu klienta, jego predys-
pozycji osobowościowych czy 
stanu zdrowia, wypracowują 
plan jego rozwoju zawodowego. 
Często oznacza to skierowanie 
na odpowiednie szkolenie.
– Szkolenia mają formę indy-
widualną lub grupową. Plan 
szkoleń grupowych powstaje na 
podstawie analizy rynku pracy 
i popytu na pracowników o okre-
ślonych kwalifikacjach. Ogłasza-
ny jest w pierwszym kwartale 
– wyjaśnia Joanna Wyszyńska 
z PUP. – Szkolenia indywidualne 
kierowane są do osób, które są 
w stanie przedstawić zaświad-
czenie pracodawcy o zamiarze 
zatrudnienia – dodaje. Zabrzań-
ski PUP dysponuje bogatą bazą 

instytucji oferujących szkolenia 
w pożądanych dziedzinach. 
– Firmy muszą posiadać odpo-
wiednie certyfikaty oraz muszą 
być wpisane do rejestru insty-
tucji szkoleniowych przy Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy. Zwra-
camy również uwagę na ich 
dorobek szkoleniowy – mówi 
Henryk Mydlarz, kierownik 
działu poradnictwa i rozwoju 
zawodowego.

Istotna efektywność 
W ramach szkoleń finanso-
wanych przez PUP najczęściej 
kształcą się obecnie przyszli 
kierowcy, spawacze, sprzedaw-
cy, masażyści, stylistki paznok-
ci. – Ale potrafimy sprostać 
każdemu wyzwaniu. Oczywi-
ście, pod warunkiem, że dane 
szkolenie jest zasadne pod ką-
tem rozwoju zawodowego danej 
osoby. Najważniejsza kwestia 
to efektywność szkoleń. Cho-
dzi o to, by po ich zakończeniu 
znaleźć zatrudnienie lub rozpo-
cząć własną działalność – pod-
sumowuje Joanna Wyszyńska. 

Doradcy zawodowi codziennie 
służą swą pomocą w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy. W godzinach od 8 do 
16 dyżurują również w Punk-

cie Aktywizacji Bezrobotnych 
przy ul. Wolności 241 (wej-
ście od ul. Wajdy). 
Pomoc doradców jest 
BEZPŁATNA.

Nie masz doświadczenia w poszukiwaniu pracy? Masz problem z przygotowaniem 
CV i listu motywacyjnego? Niezbędne umiejętności i pewność siebie możesz zdo-
być podczas zajęć w ramach Klubu Pracy. A to tylko jedna z form pomocy ofero-
wanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
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Małgorzata Bodak, 
uczestniczka szkolenia 
w ramach Klubu Pracy

Po utracie pracy nie potrafiłam 
odnaleźć się w nowej sytuacji. 
Klub Pracy pozwolił mi na 
nowo uwierzyć w siebie. Sta-
łam się bardziej pewna siebie, 
potrafiłam lepiej „sprzedać” 
swoją osobę potencjalnym pra-
codawcom. W efekcie już po 
trzech dniach od zakończenia 
szkolenia znalazłam zatrudnie-
nie. Doradcy zawodowi z PUP 
nie tylko udzielają cennych 
praktycznych wskazówek, ale 
też dają wsparcie psycholo-
giczne. A to jest bardzo ważne.

Jedno ze szkoleń organizowanych 
w ramach Klubu Pracy

Nie wierzysz w siebie? 
Wstąp do Klubu!

Wsparcie doradców zawodowych i szkolenia w ramach Klubu Pracy 
to ważne elementy oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Tu znajdziesz doradców:

Beata Janko, 
uczestniczka szkolenia 
finansowanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy

Chcę założyć działalność go-
spodarczą i zajmować się 
masażem. Znalazłam szko-
łę, która oferuje kursy w tym 
zakresie. Zgłosiłam się do 
urzędu pracy i wypełniłam 
dokumenty. Potem wszystko 
potoczyło się już w ekspreso-
wym tempie. PUP w całości 
sfinansował kosztujący 3 ty-
siące złotych kurs. Taka moż-
liwość jest bardzo pomocna 
dla osoby, która ma pomysł 
na siebie.

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW


