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Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W ramach międzynarodowego projektu „Transfer
know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
odbyliśmy wizytę studyjną w Ukrainie podczas któ-
rej mieliśmy okazję odwiedzić instytucje związane
z doradztwem zawodowym w tym kraju.

Projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla
młodzieży” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań –
Fundację Nowy Staw z Lublina w partnerstwie z Komendą OHP
w Lublinie, Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacją Obywatelską Humanitarny Most z Brześcia, Zachod-
nio-Ukraińskim Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa, Fundacją
Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.

Adresatami projektu są doradcy zawodowi, psychologowie
i pedagodzy pracujący z młodzieżą w zakresie planowania karie-
ry i poruszania się po rynku pracy z Polski, Ukrainy i Białorusi.
W ramach projektu zapewnione jest kompleksowe wsparcie
wszystkim uczestnikom a jego głównym celem jest przekazanie
i adaptacja metod i narzędzi pracy z młodzieżą pomiędzy kraja-
mi partnerskimi.

W wizycie brały udział osoby zaangażowane w realizację pro-
jektu – przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.

Wizyta rozpoczęła się od miasta Łuck. Zostaliśmy zaprosze-
ni do Wołyńskiego Obwodowego oraz Rejonowego Urzędu Pra-
cy, gdzie mieliśmy okazję poznać zasady funkcjonowania tego
typu instytucji i porównać je z polskimi odpowiednikami. Odbyło
się również spotkanie w biurze karier Wołyńskiego Uniwersyte-
tu im. Lesi Ukrainki, gdzie dowiedzieliśmy się w jaki sposób
uczelnia stara się pomagać swoim studentom w kształtowaniu
ich przyszłej kariery zawodowej. Dla Olgi Kostiuk –pracownika
biura, podstawą jest praca ze studentami, pomoc w poszukiwa-
niu pracy, pokazanie możliwości, oraz, zachęcanie do uczest-
nictwa w warsztatach takich jak: efektywnego poszukiwania
pracy, adaptacyjnych, technik relaksacyjnych, które pomogłyby
im w dalszych poszukiwaniach pracy.

Następnie wybraliśmy się do Lwowa, gdzie mieliśmy okazję
odwiedzenia Regionalnego Funduszu Ochrony Socjalnej Osób
Niepełnosprawnych. W całej Ukrainie jest 5 takich Funduszy,

znajdują się w nich specjalne sale szkoleniowe przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogą się kształcić w kilkuna-
stu zawodach. W Centrum funkcjonują również zakłady pracy,
w których część praktykantów ma potem szansę na zatrudnienie.

Po wizycie w Centrum odwiedziliśmy Rejonowe Urzędy Pra-
cy: Mikołajewski oraz Skolewski. Wizyta wywarła na nas bardzo
pozytywne wrażenie. Osoba bezrobotna, która przychodzi
do urzędu pracy jest w stanie bardzo łatwo się w nim odnaleźć.
Na samym początku konsultant przeprowadza z nią rozmowę,
ustala przyczyny jakie złożyły się na brak zatrudnienia i stara się
pomóc oferując odpowiednie oferty pracy. Osoba bezrobotna ma
możliwość zapoznania się z portfolio pracodawców, może zosta-
wić także swoje CV. Osoby zarejestrowane w urzędach otrzy-
mują podobnie jak w Polsce zasiłek, mogą także otrzymać
pieniądze na założenie działalności gospodarczej. W urzędach
znajdują się terminale, które są przydatne zarówno dla bezro-
botnych jak i pracodawców. Pozwalają one pracodawcy na zna-
lezienie odpowiedniego pracownika spośród zarejestrowanych
osób w zależności od wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.

Według Maksyma Filyaka z Ukrainy (pracownika NGO) istot-
ną barierą utrudniającą znalezienie pracy przez młodych ludzi
jest brak współpracy między pracodawcami, wielkimi korpora-
cjami a placówkami edukacji i oświaty, które mogą zapraszać
do siebie specjalistów by poprowadzili konsultacje z uczniami.
Zbyt mały jest również nacisk kładziony na praktykę. Najwięk-
szym problemem Ukrainy jest to, ze absolwent szkoły często jest
pozbawiony praktyki przez system oświaty i w zasadzie centra,
urzędy pracy muszą włożyć dużo wysiłku, żeby taką osobę ukie-
runkować.

Podsumowując można powiedzieć, że funkcjonowanie pań-
stwowych instytucji pomocy dla osób bezrobotnych na Ukrainie
jest na dobrym poziomie, natomiast brak jeszcze ściślejszej
współpracy między nimi a organizacjami pozarządowymi i biura-
mi karier. Brakuje także wyodrębnionego zawodu „doradca za-
wodowy”, który zajmowałby się pomocą w kształtowaniu ścieżki
zawodowej w tego typu instytucjach. Dotychczas tą pracę wy-
konywali psychologowie, pedagodzy oraz osoby nie mające wy-
kształcenia w tych kierunkach.

Doradztwo zawodowe na Ukrainie


