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Video 2 polonaisLV2

Date : 27 décembre 2018
Auteur : Telewizja Kopernik TV
Durée : 3:18
URL : https://www.youtube.com/watch?v=MUBG24NEWlE&t=49s
Résumé :
Histoire d’une jeune femme qui n’arrivait pas à trouver du travail après l’obtention de son bac. Elle
envisageait même le départ à l’étranger. Elle a participé à un projet de formation professionnalisante, ce
qui lui a permis de trouver un stage en entreprise. A l’issue de ce stage, l’employeur lui a proposé un
poste en CDI.

Historia Patrycji
Histoire de Patrycja

Video 2 polonaisLV2

Verbatim :
Patrycja Kondratowicz ma 21 lat i mieszka w Ełku. Po ukończeniu szkoły średniej nie mogła znaleźć
pracy i planowała wyjazd za granicę. Wtedy jednak trafiła do młodzieżowego centrum kariery OHP w
Ełku, gdzie dowiedziała się o projekcie « Od szkolenia do zatrudnienia ».
- W jego skład wchodziło wiele kursów, między innymi kurs języka angielskiego, kurs komputerowy
czy kurs prawa jazdy. Wspólnie z pośrednikiem pracy wybraliśmy właśnie firmę Impress Dekor w
Ełku.
Tu w ramach projektu Patrycja odbyła trzymiesięczny staż zawodowy. Przekonała do siebie
pracodawcę i zapropopnowano jej stałą umowę.
- W tej chwili jestem na stanowisku w księgowości. Moim zadaniem jest księgowanie faktur,
segregowanie ich. Według mnie jest to odpowiedzialna praca, ponieważ mam do czynienia z wieloma
dokumentami, koresponduję z wieloma ludźmi z różnych firm. Jest to moja pierwsza praca, stale się
czegoś uczę. Jeżeli porównam siebie z przed rozpoczęciem jej, na początku, a teraz, to naprawdę mogę
powiedzieć, że wiele się nauczyłam. Księgowość jest dla mnie zupełnie czymś nowym, wcześniej nie
miałam z tym do czynienia, a teraz wiem, że lubię to, co robię.
Kontakt ze specjalistami z młodzieżowego centrum kariery w OHP i udział w projekcie « Od szkolenia
do zatrudnienia » był momentem zwrotnym w życiu Patrycji. Z możliwości oferowanych przz projekty
unijne realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy może skorzystać każdy młody człowiek, który myśli
o swoim rozwoju zawodowym.
- Młody człowiek przychodząc do jednostki OHP spotyka się z doradcą zawodowym i pośrednikiem
pracy. Może skorzystać i korzysta z takich możliwości, szkoleń, z doradztwa, z pośrednictwa, a w
finale również ze staży zawodowych, które są po prostu otwarciem drogi na podjęcie zatrudnienia.
Jednostki OHP w regionie pozwalają uzupełnić kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności i
kontaktują ze sprawdzonymi pracodawcami.
-Ta pierwsza praca jest dosyć ważna w życiu każdego młodego człowieka, który rozpoczyna swoją
drogę, karierę. Nam bardzo tacy ludzie są pomocni, ważni są dla nas, gdyż wiemy, że w młodych
pracownikach jest siła, tak. Możemy takiego pracownika jak najbardziej ukształtować i pomóc mu w
rozwinęciu swojej drogi, swojej kariery.
Wszystkie informacje o projekcie « Od szkolenia do zatrudnienia » IEI dostepne są na stronie
Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie.

