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BIULETYN PROJEKTOWY NR 15
WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW
sektora budownictwa okrętowego

30 MARCA 2010 roku

Wiosna i ostatni dzwonek
W marcu 2009 roku wystartował nasz projekt. Za nami 12 miesięcy wielokierunkowych działań, emocji oraz
całkowicie nowej rzeczywistości. Nie dzisiaj czas, aby szczegółowo analizować poprzednie 365 dni, zapewnie
wkrótce naukowcy, studenci będą badać wyniki projektów, rynek pracy oraz zachowania byłych stoczniowców.
Ważniejsza jest przyszłość. Przed nami wiosna. Wydaje się, że ożywienie natury zbiegnie się ze zmianami na
rynku pracy i w gospodarce. Co roku wiosną obserwujemy spadek stopy bezrobocia. Ruszają prace sezonowe,
w budownictwie, w usługach i handlu. Pojawi się wiele ofert pracy. To czas i szansa podjęcia zatrudnienia.
To przysłowiowy ostatni dzwonek.
Centrum Ofert Zatrudnienia funkcjonuje już trzy miesiące. Do tej pory odwiedziło je 2300 byłych pracowników stoczni. Wielu z Was kilkakrotnie było zapoznać się z ofertami pracy. Dwa razy i więcej odwiedziło COZ
1245 Uczestników Projektu. Pracownicy COZ-u przedstawiają wiele ofert pracy. Co prawda aż 1100 ofert zostało przyjętych. To dobry wynik. Z drugiej strony często słyszymy: „Jestem stoczniowcem, nie będę pracował
w jakiejś małej nieznanej firmie”, „Przedtem zarabiałem dwa razy więcej”, „Ten pracodawca cały dzień
goni do roboty”, itd. Tak to pewnie wszystko wygląda, lecz zbyt dużo czasu upłynęło, aby mówić: „Mam jeszcze
oszczędności, poczekam na lepsze oferty”. Koniecznie musimy wszyscy wrócić na rynek pracy. Teraz wiosną,
gdy ofert będzie więcej, mamy ostatnią szansę powrotu do pracy. Za rok, po tylu miesiącach bezczynności,
pewnie nie będzie się chciało w ogóle pracować. Nie dopuśćcie do tego – Wasze rodziny, Wasi najbliżsi,, Wasi
przyjaciele liczą, że wszyscy będziecie pracować. To ostatni dzwonek – musicie się zmobilizować!
Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu, DGA S.A.

Najserdeczniejsze Życzenia
Spokojnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny!
By Święta były czasem odpoczynku i radości
w gronie rodzinnym!
składają
Zarząd i Pracownicy
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zarząd i Pracownicy
Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
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BIURO PROJEKTU W SZCZECINIE:

ul. Dąbrowskiego 38, 70-100 Szczecin (budynek Ornament), Tel: 091 48 22 321
Sekretariat – pokój 103
Doradztwo zawodowe – (091) 48 22 321
Organizacja szkoleń – pokój 116
Dział szkoleń – (091) 885 23 68
Pośrednictwo pracy – pokój 214
Dział pośrednictwa – (091) 885 23 66
Wsparcie psychologiczne – pokój 111
ARP Szczecin – (091) 885 23 69

www.stocznie.info - BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 703 012 lub 061 643 51 60
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.00

Infolinia bezpłatna dla telefonów stacjonarnych i sieci Orange. Pozostałe sieci obsługiwane są przez drugi z podanych numerów.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA SZANSĄ NA PRACĘ

WŁASNE BIURO RACHUNKOWE ….
CZEMU NIE?!

Własna działalność gospodarcza jest dobrym sposobem na życie, ale pod warunkiem, że jest ona dobrze przemyślana
i osoba podejmująca się jej jest świadoma
ryzyka i zagrożeń.

Pani Bożena już ponad 3 miesiące wspólnie z koleżanką z poprzedniej pracy prowadzi własne biuro rachunkowo – podatkowe. Rozpoczęła działalność w dogodnym momencie roku,
co pozwala jej i jej wspólniczce pozyskać pierwszych zadowolonych klientów. Pani Bożena zawsze była osobą ambitną, niezależną i lubiącą wyzwania, natomiast dotychczas nie musiała
zastanawiać się nad inną formą zatrudnienia. Sytuacja utraty
pracy była najlepszym motywatorem do zastanowienia się nad
tym pomysłem.

Coraz więcej firm zakładają byli stoczniowcy – dzięki szkoleniom i wsparciu
mają oni niezbędną wiedzę do prowadzenia własnej działalności. W województwie
zachodniopomorskim istnieje możliwość
wzięcia udziału w projektach wspierających przedsiębiorczość - w konkursach
na biznesplany startują coraz ciekawsze
pomysły.
Jaka to jest działalność? W większości
uczestnicy programów zamierzają podjąć
działalność handlową i usługową, m.in.:
remonty kadłubów okrętowych, sprzedaż
kwiatów i upominków, sprzedaż przedmiotów dekoratorskich, usługi krawieckie,
nauka jazdy, usługi reklamowe i fotograficzne, usługi budowlane, videofilmowanie, masaż leczniczy, fryzjerstwo, krawiectwo, usługi elektryczne, gastronomiczne,
ślusarskie, mechaniczne, wodnokanalizacyjne, poligraficzne, rachunkowe, dźwigowe, transportowe, projektowe, kowalskie,
sprzątanie, agencja zatrudnienia, nauka
języka angielskiego dla dzieci z problemami, nauka tańca, recykling surowców
wtórnych, wypożyczalnia samochodów
kempingowych.
Własna działalność gospodarcza to przede
wszystkim niezależność i satysfakcja. Jeśli
czujesz się na siłach, to warto podjąć ryzyko i zainwestować w swój biznes.
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Nie wiadomo czy dziś zdecydowałaby się na ten krok… gdyby
nie doświadczenia które miała okazję zdobyć tuż po studiach
ekonomicznych pracując 7 lat w firmie budowlanej zaczynając
od stanowiska stażysty, poprzez pełnienie funkcji specjalisty ds.
ekonomicznych, aż do objęcia zadań głównej księgowej. Następne kroki zawodowe skierowała w branżę telekomunikacyjną
gdzie na okres 2,5 roku objęła stanowisko głównego księgowego. Kolejną firmą z którą związała się Pani Bożena była Stocznia Szczecińska Nowa, gdzie przez 5 lat zajmowała stanowisko
kierownika biura nadzoru właścicielskiego oraz kolejne 7 lat
pełniła funkcję głównej księgowej. W międzyczasie podnosiła
swoje kwalifikacje kontynuując studia podyplomowe z zakresu: rachunkowości oraz prawa podatkowego oraz uczestnicząc
w wielu szkoleniach m.in.: „Kurs członków rad nadzorczych”,
„Controlling finansowy”, „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rachunkowość w sp. z o.o.”
Po rozwiązaniu umowy ze Stocznią Szczecińską Nowa sp. z o.o.,
jako były pracownik zyskała możliwość przystąpienia do Programu Zwolnień Monitorowanych, co otworzyło przed nią wiele możliwości. Zaplanowane doradztwo zawodowe, możliwość
wyboru szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje, sytuacja na rynku pracy i kompetencje, które posiada – utwierdziły ją w decyzji o założeniu własnej działalności.
Jak się okazuje ambitne cele warto realizować a sentencja Aleksandra Fredry że… „Na świecie jest jak na jarmarku. Ten się
sprzeda lepiej co się przecenia niż ten, co się niedocenia”.
Gratulujemy przedsiębiorczości i życzymy sukcesów!

CENTRUM OFERT ZATRUDNENIA W SZCZECIENIE
Centrum Ofert Zatrudnienia przy ul. Dąbrowskiego 38 działa
od 15 grudnia 2009 roku. Otwarcie COZ-u to zmiana jakościowa w projekcie: nowe podejście do pośrednictwa, które
zapewnia kompleksowe wsparcie na rynku pracy.
Uczestnicy Projektu otrzymują pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (życiorys, list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, konsultacje.
Centrum Ofert Zatrudnienia odwiedziło dotąd 2300 byłych
Pracowników Stoczni Szczecińska Nowa. Spotkania z Doradcami pozwoliły im na przygotowanie się do poszukiwanie pracy
oraz do rozmów z pracodawcami.
Centrum Ofert Zatrudnienia to również miejsce, gdzie Uczestnikom Projektu prezentowane są oferty pracy. Dotychczas przedstawionych zostało 2241 ofert pracy, w tym prawie połowa osób otrzymała więcej
niż 2 oferty.
Ponadto wykonanych zostało ponad 3600 telefonów do byłych Pracowników Stoczni Szczecińska Nowa w celu
zaproszenia ich do Centrum Ofert Zatrudnienia.
Oferty pracy w ramach COZ
Centrum Ofert Zatrudnienia stanowi bazę ofert pracy, w której
Uczestnik Projektu może zapoznać się w jednym miejscu z ofertami pracy pochodzącymi z różnych źródeł: Powiatowe Urzędy
Pracy, Agencje Pracy Tymczasowej oraz pozyskane bezpośrednio przez DGA. Obecnie w bazie ofert pracy COZ znajduje się:
• POWIATOWE URZĘDY PRACY
– 339 stanowisk pracy
• OFERTY AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
– 138 stanowisk pracy
• OFEERY WŁASNE DGA KRAJOWE I ZAGRANICZNE
– 1619 stanowisk pracy
Łącznie: 2096 oferowanych stanowisk pracy.
Projekt „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”
trwa do 30 czerwca 2010 roku.

To ostatni dzwonek aby skorzystać z usług Centrum Ofert Zatrudnienia!
Serdecznie zachęcamy do kontaktu w celu umówienia spotkania z Doradcą:

CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA:
Ul. Dąbrowskiego 38, 70-100 Szczecin (budynek Ornament),
Tel. (091) 88 52 366
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PROJEKTY WSPIERAJĄCE BYŁYCH PRACOWNIKÓW
SEKTORA STOCZNIOWEGO
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz
Doradztwem Gospodarczym DGA S.A. przygotowało biuletyn informacyjny „Wsparcie w powrocie
na rynek pracy”, w którym zawarte są informacje o projektach wspierających osoby, które utraciły
pracę lub są zagrożone jej utratą w stoczniach oraz zakładach współpracujących ze stoczniami.
Poniżej przedstawiamy zestawienie przykładowych projektów w województwie zachodniopomorskim, więcej w biuletynie informacyjnym oraz na stronie www.mpips.gov.pl lub www.stocznie.info
(zakładka „Warto wiedzieć”).

NAZWA
PROJEKTU
Ster na pracę

Nowe kwalifikacje – nowe
perspektywy

Projekt
Wojewódzkiego Urzędu
Pracy
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TERMIN
REALIZACJI

DLA KOGO?

CO OFERUJE?

pracownicy branży
okrętowej i firm kooperujących, które są
związane z przemysłem stoczniowym,
zamierzający przekwalifikować się lub
zmienić wykonywany zawód

pomoc w zakresie
wyboru nowego
zawodu, podniesienie motywacji;
wsparcie dla osób
zamierzających
podjąć pracę
w nowym
zawodzie

1 czerwca
2009
– 30 listopada
2010 r.

Osoby, które
w okresie ostatnich 12 m-cy przed
przystąpieniem do
projektu straciły
zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub które
straciły zatrudnienie
w trybie art. 117 ust.
2 ustawy
z dnia 19.12.08 o postępowaniu kompensacyjnym

doradztwo grupowe
bezpłatne szkolenia zawodowe
pośrednictwo
pracy

1 września
2009
– 31 grudnia
2011 r.

ok. 1000 osób, którym pracodawcy nie
przedłużyli umów
o prace zawartych na
czas określony lub
zostały zwolnione
z przyczyn nie
dotyczących pracowników

doradztwo zawodowe psychologiczne, szkolenia,
dodatki motywacyjne.

DANE TELEADRESOWE
Punkt doradczy - Szczecin
ul. Figlika 20
tel.: 091-459-23-00
e-mail: pdsz@sternaprace.pl
Punkt doradczy - Police
ul. Grunwaldzka 9A
tel.: 660-532-612
e-mail: pdp@sternaprace.pl
http://www.sternaprace.pl/
Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Szczecinie
http://www.wzdz.szczecin.pl
Plac Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin
Centrala: +48 91 45 01 201
Sekretariat: +48 91 45 01 707
e-mail: info@wzdz.pl

lipiec 2010
– grudzień
2011 r.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 091 42 56 163/164
fax 091 42 56 103
e-mail: pokl@wup.pl
www.wup.pl; www.pokl.wup.pl

