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Wspólna Sprawa – wolontariat na rzecz osób bezrobotnych
Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo szybko i stawia przed osobami, które
szukają zatrudnienia nowe wymagania. Znaczne łatwiej znaleźć pracę, kiedy zna się
rynek pracy, prawa, jakim podlega oraz jak można wykorzystać swoje atuty lub czego
należy się nauczyć, żeby lepiej sobie na nim radzić. W ogłoszeniach pracodawcy
stawiają kandydatom do pracy wysokie wymagania. Znajomość obsługi komputera
stała się już prawie standardem.
Poradnictwo Pracy Wspólna Sprawa zostało stworzone w 2003 roku w odpowiedzi na
wysoki poziom bezrobocia. Głównym celem projektu jest pomóc uzyskać osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy odpowiednią wiedzę i kompetencje. Uczestnicy nie
ponoszą kosztów finansowych, projekt realizowany jest na zasadzie wolontariatu.
Koordynacją projektu Wspólna Sprawa zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy Bydgoszczy.
Poradnictwo Pracy Wspólna Sprawa obejmuje poradnictwo zawodowe i kurs podstaw
obsługi komputera. W ramach poradnictwa zawodowego osoby bezrobotne mogą
skorzystać z porady grupowej. Zajęcia prowadzone są przez doradców zawodowych
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy. Porady grupowe przeznaczone są
przede wszystkim dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie
braku aktywności zawodowej, nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo
są zniechęcone brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Uczestnictwo w
poradnictwie grupowym pomaga zmienić swoją postawę wobec siebie i swojej sytuacji,
uczy aktywności i samodzielności. Uczestnicy porad grupowych mogą określić swoją
sylwetkę zawodową, dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron, a także ocenić
na ile ich kwalifikacje pasują do oferty rynku pracy.
Ukończenie porady grupowej jest warunkiem przystąpienia do drugiego modułu - kursu
komputerowego.
Podstawowy kurs obsługi komputera to odrębny moduł zajęć. Zainteresowanie kursem
wśród osób poszukujących pracy jest bardzo duże, gdyż pracodawcy często wymagają
umiejętności obsługi komputera. Osoby bezrobotne uczą się obsługi programów:
Microsoft Word, Microsoft Excel oraz umiejętności korzystania z Internetu. Zajęcia
prowadzone są w ramach stażu.

Kursy komputerowe
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