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Uwaga

Szczepienie 
lisów

Unijny projekt

Zostań 
reżyserem 

swojego życia

jesienią rusza kolejna akcja szczepienia lisów. Od 27 
września do 15 października w lasach, na łąkach, po‑

lach, ogródkach działkowych oraz parkach w całym woje‑
wództwie, na obszarze ponad 10 tys. km2 terenów zielonych 
zostanie rozprowadzonych ponad 200 tys. dawek specjalnej 
szczepionki przeciw wściekliźnie. Apelujemy do mieszkań‑
ców naszego miasta, by nie podnosili szczepionek z ziemi 
– lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą szczepion‑
ki – oraz nie wyprowadzali zwierząt domowych na tereny 
niezabudowane przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu 
akcji. Płynna szczepionka zatopiona jest w przynęcie, która 
ma wygląd małej brunatnej kostki i wytwarza intensywny 
zapach zepsutej ryby.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach 
informuje, że sama przynęta nie jest szkodliwa dla czło‑
wieka, ale radzi, by w razie kontaktu z płynną zawartością 
kapsułki umyć mydłem pod bieżącą wodą ręce i inne czę‑
ści ciała, które miały styczność z płynem oraz niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie odbywa się dwa 
razy w roku – wiosną i jesienią. Wszelkich dodatkowych 
informacji udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego In‑
spektoratu Weterynarii w Katowicach, tel. (032) 609 16 14, 
(032) 609 16 15.

Zakończył się unijny projekt pt. „Zostań reżyse-
rem swojego życia”, realizowany wspólnie przez 
Urząd Miasta Tychy, Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej – Ośrodek św. Dominika oraz Powiatowy 
Urząd Pracy w Tychach.

program trwający od sierpnia 2008 roku był skierowany 
do tyskiej młodzieży w wieku 15‑18 lat. Dzięki niemu 

30 młodych ludzi mogło wziąć udział m.in. w warsztatach 
„Poznaj swoje mocne strony”; „Odkryj pracę swoich ma‑
rzeń – nie ma rzeczy niemożliwych”; „Jak wybrać zawód, 
który zapewni życiowy sukces”. Poprzez warsztaty, profe‑
sjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne 
i zawodowe połączone z atrakcyjnymi sposobami spędza‑
nia wolnego czasu (np. wyjazdy w góry, zajęcia grupowe 
w terenie), młodzi ludzie mieli szansę dowiedzieć się jak 
planować swoją ścieżkę zawodową, tworzyć indywidualny 
plan rozwoju oraz jak dokonywać trafnych wyborów zawo‑
dowych i wreszcie, z sukcesem wejść na rynek pracy.

Rezultaty programu trudno przedstawić w liczbach. 
Ważne by warsztaty, spotkania czy dziesiątki godzin wspar‑
cia dla każdego uczestnika projektu przyniosły konkretne 
efekty: umiejętność stawiania sobie życiowych i zawodo‑
wych celów, zwiększenie motywacji do nauki, poznanie 
własnych zdolności i umiejętności, poprawę samooceny.

– Chcieliśmy by każdy uczestnik programu zdobył 
zawód, który będzie jego pasją. Młodzież otrzymała wiele 
pozytywnych wzmocnień, konkretną wiedzę, co w sposób 
widoczny przekłada się na jej świat wartości i życie. Jestem 
pod wielkim wrażeniem postępów młodych ludzi. To wspa‑
niałe uczucie towarzyszyć im na drodze do innego życia – 
podsumowuje Joanna Chawa, koordynator projektu.

We wrześniu planowane jest spotkanie pożegnalne 
uczestników projektu i prowadzących zajęcia.

Projekt przygotowany i koordynowany przez Wydział 
Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich UM Tychy był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację 
Tychy otrzymały dotację w wysokości 259 032 złotych.

Obecnie miasto stara się o pozyskanie środków 
na kolejną edycję programu. Jeśli się uda, w kolejnym 
projekcie planowanym na lata 2010 – 2012 weźmie 
udział 60 osób. MW

Bez pracy? 
nie na długo!
OdpOwiednie 
reagOwanie 
na zjawiska 
zachOdzące 

na rynku 
pracy wymaga 
nOwOczesnych 

rOzwiązań. urząd 
pracy, przez wiele 

lat kOjarzący 
się głównie 

z tzw. kurOniówką 
i nazywany 

pOtOcznie urzędem 
dla bezrObOtnych, 

zmienia swOje 
Oblicze.

osoby bez pracy przychodzą 
tutaj aby ją znaleźć, a na‑

szym zadaniem jest efektywnie 
im w tym pomóc – mówi Monika 
Kwaśniewicz, Kierownik Dzia‑
łu Usług Rynku Pracy w PUP 
w Tychach. – To główny cel. Wy‑
płacanie świadczeń jest jedynie 
elementem łagodzenia skutków 
bezrobocia. Nasi klienci muszą 
mieć świadomość, że bezrobocie 
to stan przejściowy, a nie sposób 
na życie.

Przyjazna 
atmosfera…

Aby zmienić ten stereotypo‑
wy sposób postrzegania urzędu 
nie wystarczy samo tylko posze‑
rzanie oferty o kolejne usługi. 
Trzeba także widocznej zmia‑

ny zewnętrznej. Aby ułatwić do‑
stęp do oferowanych usług, PUP 
Tychy odświeży swoje oblicze. 
Ciemny, wąski korytarz i archa‑
iczne okienko informacji, nie 
będą już wizytówką urzędu. – 
Chcemy, aby powstał nowocze‑
sny, wielostanowiskowy punkt 
obsługi klienta, gdzie będzie 
można pobrać potrzebne doku‑
menty i otrzymać wszystkie nie‑
zbędne informacje – mówi Mo‑
nika Kwaśniewicz.

…lepsza 
współpraca

Planowane zmiany wizuali‑
zacji nie są podyktowane jedynie 
względami estetycznymi – łączą 
się ze zmianą w organizacji pra‑
cy instytucji. W urzędzie powsta‑
nie Centrum Aktywizacji Zawo‑
dowej, w którym zgrupowane 
zostaną wszystkie dotychczasowe 
stanowiska zajmujące się aktywi‑
zacją: pośrednictwo pracy, do‑

radztwo, szkolenia. Wizualizacja 
jest ważna – klient musi widzieć, 
że przychodzi do Centrum Akty‑
wizacji, że jest tu po to, aby z na‑
szą pomocą zmienić swoją obec‑
ną sytuację. – Chcemy zadbać 
o komfort prowadzonych roz‑
mów z klientami – mówi Monika 
Kwaśniewicz. – W tej chwili czę‑
sto zdarza się, że w jednym poko‑
ju jednocześnie są obsługiwane 
dwie osoby. Nie każdy czuje się 
komfortowo rozmawiając o swo‑
jej sytuacji w obecności osób trze‑
cich. Jeśli zadbamy o poufność 
i przyjazną atmosferę, doprowa‑
dzi to do lepszej współpracy obu 
stron i do szybszego znalezienia 
skutecznych rozwiązań.

Utworzenie Centrum Akty‑
wizacji Zawodowej przy Powiato‑
wym Urzędzie Pracy w Tychach 
będzie dofinansowane z budżetu 
miasta kwotą 63.400 zł. PUP za‑
wnioskował w Ministerstwie Pra‑
cy i Polityki Społecznej o przy‑
znanie pozostałych niezbędnych 

środków z Funduszu Pracy. Jed‑
nak warunkiem powstania Cen‑
trum jest pozytywna opinia 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. SZ

Fundusze unijne w aktywizacji zawodowej
Aby efektywniej prowadzić swoje działania urząd sięga po środki unijne. W najbliższych miesiącach ruszą aż cztery projek-
ty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sko-
rzysta z nich ponad 130 osób.

Rekrutacja do poszczegól-
nych projektów zostanie 
ogłoszona w pierwszym 
miesiącu trwania każdego 
projektu.
Ogłoszenia o rozpoczęciu 
rekrutacji publikowane 
będą na stronie interneto-
wej PUP: www.pup.tychy.pl
Szczegółowych informacji 
udziela:
Powiatowy Urząd Pracy 
w Tychach
Dział Instrumentów i Pro-
gramów Rynku Pracy
Kierownik: Joanna  
Zapert-Otręba, tel. 780 25 
25 w. 40.

ważne

„PRO 45 – PROgRAM WSPIERAnIA PRZEDSIębIORCZO-
śCI WśRóD OSób PO 45. ROKU żyCIA”
6.2 POKL
Projekt skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowa-
nych w PUP Tychy, mających pomysł na własny biznes. 
Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń 40 osób przejdzie szko-
lenie z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 
i uzyska pomoc w przygotowaniu profesjonalnego bizne-
splanu. Trzydzieści najlepiej rokujących pomysłów otrzy-
ma środki na realizację – do 40 tys. zł. Dodatkowo będzie 
można ubiegać się o wsparcie pomostowe w wys. 1200 
zł/m-c przez okres 6-12 miesięcy od rozpoczęcia działal-
ności. Dla uczestników projektu przewidziano też doradz-
two – indywidualne, dotyczące branży i sektora, w jakim 
kandydat planuje rozpocząć działalność.
beneficjenci: 40 osób powyżej 45. roku życia.

„SZAnSA – PROgRAM InTEgRACJI SPOłECZnEJ I ZAWO-
DOWEJ OSób ZnAJDUJąCyCh SIę W nIEKORZySTnEJ Sy-
TUACJI nA RynKU PRACy”
7.2.1. POKL
Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym 
oparte o IPD (indywidualny plan działania opracowany dla 
konkretnej osoby). Uczestnicy projektu otrzymają indywi-
dualną pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy, od-
będą szkolenia i trzymiesięczne staże zawodowe. Projekt 
skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP 
Tychy.
beneficjenci: 48 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„KObIETA – nOWE UMIEJęTnOśCI – DUżE MOżLIWO-
śCI”
6.1.1 POKL
Projekt skierowany do kobiet, szczególnie długotrwale 
bezrobotnych lub przez wiele lat nieobecnych na rynku 
pracy. Uczestniczki przejdą cykl warsztatów psycholo-
giczno-doradczych, szkolenia zawodowe z zakresu opieki 
nad chorymi i osobami starszymi i odbędą staże zawo-
dowe. W efekcie zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe 
oraz umiejętności interpersonalne, co wyrówna ich szan-
se na rynku pracy.
beneficjenci: 20 kobiet.

„bEZ bARIERy DO KARIERy” AKTyWIZACJA ZAWODOWA 
I SPOłECZnA OSób nIEPEłnOSPRAWnyCh.
7.2.1 POKL
Projekt o charakterze aktywizacyjno-terapeutycznym. Część 
zajęć będzie realizowało Stowarzyszenie Pedagogów i Ani-
matorów KLAnZA. Program obejmuje warsztaty rozwoju 
osobistego, psychoterapię indywidualną i coaching (pomoc 
i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, 
w określonej dziedzinie prowadzona indywidualnie przez 
trenera). Lekarz pomoże dokładnie określić możliwości zdro-
wotne do podjęcia pracy uczestników projektu. Kandyda-
ci odbędą szkolenia i trzymiesięczne staże zawodowe. PUP 
Tychy przeprowadzi ponadto cykl spotkań informacyjnych 
z pracodawcami, mających zachęcić do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych.
beneficjenci: 24 osoby niepełnosprawne.

Projekt „Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawo-
dowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinanso-

wany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


