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Dla tyszan

Bedeker 
i kalendarz
z achęcamy Państwa 

do zakupu kalendarza 
miejskiego oraz „Bedekera 
tyskiego”. Oba wydawnictwa 
miejskie ukazały się w grud-
niu 2009 roku.

Jednostronicowy ka-
lendarz ścienny na 2010 
rok prezentuje „Twarze 
Tychów”, czyli mieszkań-
ców, którzy na przełomie 
maja i czerwca wzięli udział 
w plenerowej sesji fotogra-
ficznej w 12 punktach mia-
sta. Zdjęcia wykonane przez 
Radosława Kaźmierczaka 
przy okazji obchodzonego 
w 2009 roku 75-lecia nada-
nia Tychom praw gminy 
miejskiej, miały w zamy-
śle ukazać mieszkańców 
wszystkich dzielnic i osiedli 
Tychów. Kalendarz można 
kupić za symboliczne 5 zł 
w siedzibie Miejskiego Cen-
trum Kultury przy ul. Boha-
terów Warszawy 26.

„Miasto z Bramą Słoń-
ca. Bedeker tyski” autor-
stwa dziennikarki „Polski. 
Dziennika Zachodniego” 
– Jolanty Pierończyk, moż-
na kupić w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Ty-
chy, przy al. Niepodległo-
ści 49, w cenie 25 zł. Książ-
ka ukazuje „zaskakującą 
niezwykłość miasta oraz 
jego udział w wielkich wy-
darzeniach historycznych 
poprzez władców ziemi 
pszczyńskiej, do której Ty-
chy od zawsze przynależa-
ły”. Jolanta Pierończyk pi-
sze we wstępie, że inspiracją 
do napisania przewodnika 
był „Bedeker Gdański” Je-
rzego Sampa z 1994 roku, 
który przedstawia „spoj-
rzenie na teraźniejszość 
z nieco innej perspektywy”. 
Hasła w tyskim „bedeke-
rze” są ułożone alfabetycz-
nie i podobnie jak w pozy-
cji Sampa, ukazują miasto 
z nieco innej perspektywy, 
przypominają to, „co nieraz 
umykało uwagi piszących”. 
Książka będzie interesują-
ca zarówno dla rdzennego 
tyszanina, jak i gościa, któ-
ry chciałby poznać ciekawą 
historię Tychów. To pozycja 
niezbędna dla każdego prze-
wodnika-amatora i profe-
sjonalisty, który chce popi-
sać się nietuzinkową wiedzą 
i zabłysnąć w towarzystwie 
ciekawą anegdotką związa-
ną z miastem. MW

W lutym rozpocznie się rekruta-
cja do projektu „Bez bariery 

do kariery”, skierowanego do osób 
niepełnosprawnych, bezrobotnych, 
zarejestrowanych w PUP w Tychach. 
Uczestnicy projektu uzyskają pomoc 
szkoleniowo-doradczą, będą mogli 
skorzystać ze szkoleń i kursów zawo-
dowych oraz odbyć staż zawodowy 
u pracodawcy.

Podobne możliwości uzyskają 
uczestnicy projektu „Szansa”, do któ-
rego nabór ruszy w marcu. Tym ra-
zem skorzystać z pomocy będą mo-
gły osoby bezrobotne po 50. roku 
życia, osoby długotrwale bezrobotne 
lub korzystające ze świadczeń pomo-
cy społecznej. Oba programy będą 
realizowane w ramach poddziałania 
7.2.1 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki (aktywizacja zawodowa 

i społeczna osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym).

Wyrównać szanse
Projekty zostały napisane jako 

odpowiedź na rzeczywiste potrzeby 
i są kierowane do naszych klientów 
– mówi Tomasz Jędrysik, koordyna-
tor projektu „Szansa”. – Według na-
szych statystyk, na koniec ubiegłego 
roku co trzecia osoba zarejestrowa-
na w PUP miała wykształcenie śred-
nie ogólnokształcące bądź niższe 
bez specjalizacji zawodowej. Około 
23 proc. wszystkich zarejestrowanych 
stanowiły osoby powyżej 50. roku ży-
cia. Właśnie dla tych grup opracowa-
ny został projekt „Szansa”.

Ewa Michalik, koordynator pro-
jektu „Bez bariery…” podaje z kolei, 
że w grudniu 2009 w tyskim PUP 

było zarejestrowanych 409 niepełno-
sprawnych osób bezrobotnych. W ca-
łym roku 2009 tylko 135 spośród nich 
podjęło pracę.

Każdy z projektów służy wyrów-
naniu szans osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pra-
cy. Celem projektów jest podwyższenie 
samooceny tych osób i wyposażenie 
ich w niezbędne umiejętności poru-
szania się po rynku pracy, co w rezul-
tacie zwiększy ich szansę na zatrudnie-
nie – mówi Ewa Michalik.

Kroki do kariery
Projekt „Bez bariery do karie-

ry” będzie realizowany we współ-
pracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Pedagogów i Animatorów KLAN-
ZA. – To specjaliści ze Stowarzysze-
nia odpowiadać będą za pierwszy 
etap pracy – mówi Ewa Michalik. – 
Zajęcia rozpoczną się wyjazdem in-
tegracyjnym i cyklem warsztatów 
psychologicznych o charakterze in-
dywidualnym i grupowym. Uczest-
nicy zdobędą umiejętność oceny 
swoich mocnych i słabych stron, ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
będą szlifować zdolności interperso-
nalne.

W następnym etapie uczest-
nicy projektu przejdą pod opie-
kę doradców zawodowych z PUP, 
z którymi wspólnie opracują ścież-
kę kariery, uwzględniającą indywi-
dualne predyspozycje. Nauczą się 
jak przygotować profesjonalne CV, 
jak zaprezentować się potencjalne-
mu pracodawcy. Zostaną przygo-
towani do aktywnego poruszania 
się po rynku pracy. Kolejnym eta-
pem będzie spotkanie z inspektorem 
Państwowej Inspekcji Pracy, który 
zainteresowanym osobom udzie-
li odpowiedzi na pytania związa-
ne z możliwościami zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. Będą też 
konsultacje z lekarzem, który wyda 
opinię o predyspozycjach zdrowot-
nych danej osoby do podjęcia pracy 
w określonym zawodzie.

Następnie dla uczestnika projek-
tu zostanie dobrany bezpłatny kurs 
lub szkolenie podwyższające kwali-
fikacje. Jednak w tym etapie weźmie 

udział tylko 12 spośród 24 przewi-
dywanych uczestników projektu. – 
W fazie przygotowania doradczego 
zweryfikujemy, kto z uczestników 
ma silną motywację do podnoszenia 
swoich kwalifikacji i poszukiwania 
pracy – mówi Ewa Michalik. 

Podobnie jest w przypadku pro-
jektu „Szansa”. Najpierw szkolenia 
z komunikacji interpersonalnej i po-
ruszania się po rynku pracy, następ-
nie rozmowa z doradcą i opracowa-
nie indywidualnego planu działania. 
Na koniec określenie, jakim szkole-
niem zawodowym dana osoba jest 
zainteresowana. Szkolenia i staże 
odbędzie 36 „najlepiej rokujących” 
spośród zakładanych 48 uczestników 
projektu.

Dodatkowa 
motywacja

Beneficjenci nie poniosą żadnych 
kosztów uczestnictwa w projekcie. 
Otrzymają zwrot kosztów dojazdu 
na wszelkie zajęcia, podczas wyjaz-
du integracyjnego mają zapewnio-
ne noclegi i wyżywienie. Ci, którzy 
wezmą udział w szkoleniu zawodo-
wym, otrzymają stypendium w wy-
sokości 4 zł brutto za godzinę zajęć. 
Natomiast podczas stażu zawodowe-
go u pracodawcy, pracownik otrzy-
ma stypendium w wysokości 1276 zł 
brutto za każdy miesiąc. Od tej kwo-
ty PUP odprowadzi należne składki 
do ZUS. To ostatnie ma dodatkowo 
zachęcić do przyjmowania staży-
stów w ramach projektu. – Będziemy 
się zwracać do pracodawców, którzy 
poszukują osób o konkretnych kwa-
lifikacjach – mówi Ewa Michalik. – 
Przystępując do projektu, całkowicie 
bezkosztowo zyskają oni pracownika 
niejako na okres próbny. Jeżeli ta oso-
ba się sprawdzi, zyska szansę na dal-
sze zatrudnienie.

W ramach projektu „Bez barie-
ry do kariery” przeprowadzone zo-
staną także spotkania pracodawców 
z przedstawicielami PIP i PFRON, 
w trakcie których przedstawione zo-
staną warunki oraz korzyści i ulgi 
jakie – zgodnie z zapisami ustawy – 
przysługują pracodawcy zatrudniają-
cemu osoby niepełnosprawne.

Ewa Michalik i Tomasz Jędrysik 
spodziewają się pomyślnych rezulta-
tów zaplanowanych działań.

– Założenie projektu i warunek 
otrzymania dofinansowania jest taki, 
że 20 proc. beneficjentów po ukoń-
czeniu stażu podejmie na stałe za-
trudnienie – mówi Tomasz Jędrysik. 
– Jeśli ten wskaźnik nie zostałby 
osiągnięty, musielibyśmy zwrócić do-
finansowanie. To obrazuje, jak po-
ważny jest to projekt. Chcemy, ale też 
jesteśmy zobowiązani, jak najefek-
tywniej pomóc tym osobom.

SylWia ZaWaDZKa

nowy rok, nowe 
możliwości

Osobom zainteresowanym 
wszelkich informacji udzielają 
koordynatorzy projektów:
Bez bariery do kariery – Ewa 
Michalik, tel. (032) 781 58 73
Szansa – Tomasz Jędrysik,  
tel. (032) 781 58 74.

W nadchodzących miesiącach i i ii kwartału 2010 r. PUP w Tychach 
rozpocznie realizację kolejnych projektów dofinansowanych w ramach 
POKl:

æ Pro 45 – program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezro-
botnych po 45. roku życia.
Projekt realizowany we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Sa 
z Woli.

æ Kobieta: nowe umiejętności – duże możliwości.
Projekt aktywizacji zawodowej dla kobiet długotrwale bezrobotnych, 
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowywaniem dzieci, wchodzących po raz pierwszy na rynek 
pracy lub kobiet bezrobotnych po 45. roku życia.

warto wiedzieć

kontakt

W PoWiatoWym Urzędzie Pracy W tychach 
startUją noWe Programy WsPierające 

aktyWizację zaWodoWą osób bezrobotnych. 
jUż W lUtym rozPocznie się rekrUtacja 

do PierWszego ProgramU „bez bariery 
do kariery”, skieroWanego do osób 

niePełnosPraWnych. W nadchodzących 
miesiącach zaPlanoWano kolejne Projekty. 

na realizację noWych ProgramóW W latach 
2010‑2012 PUP Pozyskał łącznie PraWie 6 milionóW 

złotych dofinansoWania z eUroPejskiego 
fUndUszU sPołecznego.
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