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Wydarzenie | Miejsce | Data 

 
Doradztwo zawodowe w perspektywie regionu 

Dolnego Śląska 
 
 

Lilla Jaroń – Wicedyrektor  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 
 

 Bolesławiec, 12 kwietnia 2018 r. 
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Deficyt 
Powiat Bolesławiecki 

betoniarze i zbrojarze kierownicy ds. produkcji piekarze 
blacharze i lakiernicy samochodowi kosmetyczki pielęgniarki i położne 
brukarze kucharze pomoce kuchenne 
ceramicy przemysłowi lakiernicy pracownicy ds. jakości 
cieśle i stolarze budowlani logopedzi i audiofonolodzy pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 

cukiernicy magazynierzy 
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach 
prostych 

dekarze i blacharze budowlani mechanicy pojazdów samochodowych 
pracownicy robót wykończeniowych w 
budownictwie 

diagności samochodowi monterzy instalacji budowlanych przedstawiciele handlowi 
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy monterzy konstrukcji metalowych ratownicy medyczni 
farmaceuci monterzy okien i szklarze robotnicy budowlani 
fizjoterapeuci i masażyści murarze i tynkarze robotnicy leśni 
fryzjerzy nauczyciele języków obcych i lektorzy samodzielni księgowi 
inspektorzy nadzoru budowlanego nauczyciele praktycznej nauki zawodu spawacze 
instruktorzy nauki jazdy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących specjaliści ds. organizacji produkcji 

inżynierowie budownictwa nauczyciele przedmiotów zawodowych 
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i 
rekrutacji 

kamieniarze nauczyciele szkół specjalnych spedytorzy i logistycy 

kierowcy autobusów 
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych sprzedawcy i kasjerzy 

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych operatorzy obrabiarek skrawających szefowie kuchni 
kierownicy budowy opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej ślusarze 
    technicy informatycy 
    technicy mechanicy 



2018-04-20 

5 

DEMOGRAFIA 

FORSIGHT KULTUROWY 2025 
Obszar Praca 

Przyjemność Doskonałość 
Wyjątkowość 

Przynależność 

Dynamizm 
gospodarczy 

Ekologia Digitalizacja 

Tryb projektowy 
(integracja życia) 

Praca + Życie 

Misja społeczna 
(moda na NGO) 

filantropia 

Własne projekty 
(centra innowacji) 

* - Deloitte 

Decyzje: 
 

kim być ? 
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Fazy rozwoju zawodowego 

Preorientacja 
zawodowa  

(dzieci) 

Orientacja 
zawodowa  
(młodzież) 

Kwalifikowana 
praca  

zawodowa 
(dorośli) 

Reminiscencja 
zawodowa 
(emeryci,  
renciści) 

Poradnictwo zawodowe w 

szkołach  
Przejścia w edukacji 

Początkowa faza ścieżki  

1.1 Wewnątrz organizacji- PSZ 

 

• PSZ dostarcza informacje dotyczące pracy, kariery i rynku pracy  

• Kontakty uczniów z PSZ (doradztwo zawodowe) 

• Wydarzenia podnoszące świadomość PSZ i targi pracy 

1.2 Partnerstwa z edukacją, partnerami społecznymi i firmami 

 

• Budowanie systemu poradnictwa zawodowego  

• Dzielenie się danymi i profilaktyka dotycząca osób NEET 

• Współpraca z organizacjami wspierającymi młodzież  
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Przejście edukacja- praca  

Środkowa faza ścieżki  

2.1 Wewnątrz organizacji- PSZ 

  

• Doradztwo indywidualne  

• Poprawa zarządzania karierą w rzemiośle  

• Rehabilitacja i likwidacja barier w zatrudnieniu  

• Usługi online 

• Informacje o rynku pracy i prognozy  

2.2 Partnerstwo z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami 

socjalnymi, trenerami oraz dostawcami usług osobistych 

 

• Centra informacyjne, kontaktowe, LLL 

• Warsztaty aktywizacyjne 

• Szkolenia i reedukacja  

Przejścia: zmiana pracy, powrót do szkoły, dalsze kształcenie, 

reedukacja, rehabilitacja  

Późna faza ścieżki  

3.1 Wewnątrz organizacji- PSZ 

• Doradztwo indywidualne 

• Dostosowanie pracy 

• Wspieranie zdolności do pracy  

• Rehabilitacja 

• Usługi online  

3.2 Partnerstwo z pracodawcami, pracownikami służby zdrowia, opieki społecznej, 

zabezpieczeń emerytalnych oraz dostawcami usług osobistych  

 

• Ocena zdolności do pracy i promocja pracy  

• Reorganizacja pracy, emerytury i częściowych emerytur  

Przejścia końcowej 
fazy kariery 
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Jedyne co wiemy to to, że będzie 
zmiana. 

Nie potrafimy przewidywać 
przyszłości,  

ale potrafimy kłaść podwaliny 

Dziękuję za uwagę 
 

lilla.jaron@dwup.pl 
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