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Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczy-
nie rozpoczął nowy cykl szkoleń dla 
osób bezrobotnych. W kursach, któ-
re rozpoczęły się z początkiem mar-
ca i potrwają do końca grudnia, biorą 
udział w tym roku 34 osoby. W tym cza-
sie będą mogły porozmawiać z psycho-
logiem i doradcą zawodowym, wziąć 
udział w warsztatach zajęciowych, od-
być praktyki u pracodawców, czy po 
prostu nauczyć się siebie samego. – 
Najpierw odbywają się zajęcia z dorad-
cą zawodowym, psychologiem i liderem 
klubu pracy. Mają one na celu ukie-
runkowanie tych osób na kursy zawo-
dowe, w których się sprawdzą – mówi 
Grażyna Świerkot z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pszczynie. – Te szkolenia 
dobierzemy do umiejętności i zaintere-
sowań – dodaje.

Przed rokiem uczestnicy projektu Efek-
tywna Pomoc Społeczna w gminie 
Pszczyna mogli skorzystać z kursów na 
magazyniera, z obsługi komputera, na 
wózki widłowe, opiekunkę do dzieci czy 
fryzjera psów. W tym roku większość 
kursów się powtórzy, bo dają one per-
spektywę na zatrudnienie.

Sylwia Duda, która zgłosiła się do pro-
jektu, bez pracy pozostaje od czterech 
lat, liczy, że dzięki projektowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej uda jej się wrócić 
na rynek pracy. – Zawsze byłam bar-
dzo nieśmiałą osobą, tutaj już po kilku 
spotkaniach tej śmiałości nabrałam. 
Wcześniej nawet nie potrafi łam rozma-

wiać z pracodawcą, szukać pracy, teraz 
to się zmienia, już się trochę otworzy-
łam – mówi pani Sylwia. Z zawodu jest 
sprzedawcą. – Ale zupełnie gołym, 
chciałabym do tego fachu dodatkowe 
kursy zrobić, bo wiek już swój mam, 
a sprzedawcy bez dodatkowych umie-
jętności trudno znaleźć pracę. Chcia-
łabym zrobić papiery na kasę fi skalną, 
komputerowca z magazynierem, myślę 
też o kursie na prawo jazdy na autobus, 
wydaje mi się, że jestem dobrym kie-
rowcą.

Swojej szansy na poprawę sytuacji ży-
ciowej w projekcie upatruje też Patrycja 
Ziebura, obecnie pracuje na umowie-

-zleceniu, ale nie jest to szczyt jej am-
bicji. – Chcę się nauczyć, jak znaleźć 
pracę, jak rozmawiać z pracodawcą, 
jak powinnam się zachować podczas 
rozmowy kwalifi kacyjnej, i jak w ogóle 
szukać pracy – tłumaczy. – Nie mam 
problemów z nieśmiałością, bo jestem 
odważna, ale to za mało. Chcę zdobyć 
nowe kwalifikacje. Myślę o kursie na 
opiekunkę dla dzieci, bo praca z dzieć-
mi to moje marzenie, oraz o kursie 
komputerowym, bo warto mieć wiele 
umiejętności – dodaje.

Jak podkreślają uczestnicy, projekt rea-
lizowany przez OPS to dla nich szansa, 
więc dlaczego jej nie wykorzystać.


