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Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Zamościu w dniu 5 czerwca 2018 r.
zorganizowała spotkanie dla doradców zawodowych oraz osób wykonujących ich
zadania w ramach zawartego porozumienia „Partnerstwo lokalne na rzecz promocji
mobilności na rynku pracy". Ideą zawartego partnerstwa jest wpływanie na rzecz
zwiększenia mobilności zawodowej na rynku pracy, nie tylko klientów instytucji
publicznych, ale też samych doradców.
W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi - przedstawiciele instytucji partnerskich
tj. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w
Zamościu oraz zaproszeni goście - doradcy zawodowi z: Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej nr 1 i nr 2 w Zamościu, PUP w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie
Lubelskim.
Spotkanie poświęcono wyzwaniom współcześnie stojącym przed doradcami
zawodowymi, w tym związanym z pracą w przyszłości.
Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:
• „Dialog motywujący jako metoda rozmowy z klientem – wprowadzenie", Jan
Puchacz, Filia w Zamościu WUP w Lublinie,
• „Narzędzia badawcze doradcy zawodowego (KZZ, NBK) w Systemie Doradcy
Zawodowego", Ewa Olejniczak, Filia w Zamościu WUP w Lublinie,
• „Praca przyszłości, czyli jak będzie wyglądał dzień pracy za 15 lat?", Agnieszka
Piętak-Faryna, Filia w Zamościu WUP w Lublinie,
• „Doradztwo zawodowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii", Dorota
Cywińska, Dorota Mech, Filia w Chełmie WUP w Lublinie.
Zaproszeni goście chętnie zadawali pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami, brali
udział w dyskusji. Do bieżącej pracy doradczej, okazały się być w ocenie uczestników,
praktyczne informacje o dialogu motywującym i Systemie Doradcy Zawodowego, w
tym o zastosowaniu Narzędzie do Badania Kompetencji.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z nowymi technologiami i
możliwością szkolenia klientów on-line, którą zaprezentowała Pani Dorota CywińskaKierownik Filii w Chełmie oraz on-line: Pan Wicedyrektor ds. rynku pracy – Kazimierz
Stocki oraz doradca zawodowy z Filii w Chełmie - Pani Dorota Mech.
Prognozy co do przyszłości rynku pracy w aspekcie dnia pracy okazały się nie być tak
odległe w przyszłości, gdyż zarówno prowadzący i goście zauważali już pierwsze
zwiastuny na świecie omawianych zjawisk np. powszechną zastępowalność pracy ludzi
przez roboty, czy boty w postaci dronów czy samobieżnych pociągów i samochodów.
Zaproszeni goście i partnerzy zgodnie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych
spotkaniach dotyczących poradnictwa zawodowego i rynku pracy.
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